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ROČNÍK XII. • PROSINEC 2015

obce Lovãiãky

Rozsvícení
vánočního stromečku
29. listopadu 2015, Lovčičky

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, tak jako každý rok se Vám dostává do rukou obecní
zpravodaj, ve kterém se ohlížíme za uplynulým obdobím a připomínáme si,
co všechno jsme společně prožili. Mám radost, že se u nás čím dál více daří
společnému trávení času od tradičních hodů po nové sportovní a zájmové
kroužky pro děti. Setkáváme se v průběhu celého roku, od ostatků až po
rozsvěcování vánočního stromu. Potvrzuje se, že nejlépe se daří iniciativám,
které přicházejí od samotných občanů.
Konec roku je čas, kdy se připravujeme na vánoční svátky a trávíme čas
se svými nejbližšími. Zkusme si vzpomenout i na ty, kterým je tato radost
upřena. Třeba i někdo z vašich sousedů žije sám a byl by rád, kdybyste jej
o Vánocích navštívili a přinesli trochu radosti do jeho příbytku.

Pro mne osobně je tato doba také příležitostí k tomu, abych poděkoval
všem, kdo se podílejí na chodu naší obce. Kromě již zmíněných občanů,
kteří rozvíjejí zájmovou činnost, jsou to moje kolegyně na obecním úřadu,
které jsou mi velikou oporou. Děkuji všem obecním zaměstnancům za to,
jak se starají o náš každodenní provoz. Za spolupráci děkuji všem zastupitelům. Děkuji všem pracovnicím naší mateřské školy, členům sboru dobrovolných hasičů a všem dalším, kdo přispěli k rozvoji naší obce.
Milí spoluobčané, přeji vám krásné Vánoce a těším se na vás v novém
roce 2016.
Mgr. Martin Bartoš
starosta

Lovčičky zpravodaj 2015_Lovcicky 08.12.15 14:27 Stránka 2

ZPRAVODAJ OBCE LOVČIČKY • 2015

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Na první adventní neděli proběhlo slavnostní
rozsvícení vánočního stromu před budovou
Obecního úřadu. Strom se rozzářil za doprovodu kulturního pásma dětí ze Základní školy
v Otnicích pod vedením Mgr. Dany Matyášové.
Paní učitelce i dětem patří velké díky. Nemalé
poděkování ovšem patří i paní Jarmile Hörlové,
která všem přítomným divákům osvětlila
původ a průběh adventních a vánočních zvyků.
Po programu se občané mohli občerstvit voňavým svařákem a čajem, který jako sponzorský
dar připravili manželé Magda a Zdeněk Blechovi a s jejichž rozléváním pomáhal pan Miroslav Hovorka. Nabídnout si každý mohl
i vánoční cukroví, které připravila paní Zdeňka
Huňková.
Všem organizátorům, aktérům i pomocníkům s přípravami děkujeme a doufáme, že podobných akcí, které přispívají k dobrým
mezilidským vztahům v obci, bude přibývat.
starosta obce

Adventní setkání u Hájenky ve Svaté

Letos to bude již potřetí, co se se svými rodinami, přáteli, sousedy z okolních vesnic i náhodnými pocestnými sejdeme na předvánočním
adventním setkání. Tato myšlenka vznikla zcela
spontánně při příležitosti našeho nastěhování
se na Hájenku, ke které nás pojí pěkné vzpomínky na dětství. O tuto radost jsme se chtěli
podělit i s ostatními, a tak se z původně zamýš-

leného vánočního setkání pro rodinu a přátele
stala příjemná sešlost pro širší veřejnost. Původní
dobovou atmosférou se nám snad podařilo ve
starší generaci místních rodáků navodit vzpomínky na jejich dětství a mladším lidem přiblížit
kouzlo Vánoc našich babiček a dědečků.
V minulém roce se o krásnou předvánoční
náladu také zasloužili Divadlo Komedianti na
káře se svým představením Na
káře až do Betléma, žesťový
kvintet Brněnské filharmonie
s pásmem nejznámějších koled
a vánočních písní a místní muzikanti s Terezkou Škrhákovou
v čele.
Letos bychom vás rádi pozvali
na toto předvánoční setkání na
poslední adventní víkend, to jest
v sobotu 19. prosince 2015 v odpoledních hodinách. Přijďte si
opět společně s námi zazpívat
koledy, poslechnout vánoční
písně a pobesedovat. Děti se
mohou těšit na představení Divadla KUFR Vánoční hra aneb Co
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andělé zvěstovali. Vystoupí také cimbálová muzika Gajdoši z Brna, která nás potěší svým vánočním hudebním pásmem.
Srdečně zvou a těší se
manželé Helena a Jiří Hosovi.
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Třídění odpadů v obci Lovčičky
Vážení občané, ve spolupráci s Ing. Staňkou, autorem Programu
zodpovědného nakládání s odpady, jsme pro vás připravili následující
text o třídění odpadů v naší obci.
Na úvod něco málo o třídění odpadů obecně
Třiďte odpad, má to smysl! Tento slogan zná téměř každý, ale málokdo
ví, co vše se za ním skrývá. Jak jste na tom vy? Kdyby se vás někdo
zeptal, proč má třídění odpadů smysl, uměli byste odpovědět?

Co se položky „Odstranění/využití odpadu“ týče,
zde, jak jsme si již řekli, je tříděný odpad vnímán
jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obec neplatí, ale naopak za ni při určitém
množství peníze dostává. V případě směsného netříděného odpadu obec
zcela platí jak svoz odpadu, tak i jeho odstranění!
Komunální odpad se skládá z tříditelných/využitelných odpadů a z odpadů zbytkových/netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v komunálním odpadu až 80 %. Spousta
obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který
obec/občané zbytečně platí.
Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat využitelný odpad!
Spousta obcí bude nucena zvýšit poplatky za svoz odpadů, protože využitelné nevytříděné odpady bude třeba nějakým způsobem zpracovat
či energeticky využít, což se negativně promítne do nákladů. Tomuto
chceme předejít poctivějším tříděním odpadů.

1. Třídění odpadů je ekologické – kdo třídí odpady, přispívá
k ochraně životního prostředí
V čem spočívá ochrana životního prostředí, když třídíme odpady, si
ukážeme na velice zjednodušeném životním cyklu sklenice od limonády.

Abychom mohli sklenici vyrobit, je třeba natěžit suroviny pro její výrobu,
jako je sklářský písek, dolomit, vápenec, živec atd. K tomu budeme potřebovat stroje a pohonné hmoty, jejichž výroba se také negativně podepisuje
na životním prostředí, stejně jako těžba výše uvedených surovin.
Dalším krokem je výroba sklenice, která se neobejde bez spalování
zemního plynu. Jen pro srovnání – výroba skla z recyklátu, tj. z podrceného
skla, které občané vytřídí do zelených kontejnerů stojících po obci, vyžaduje o 30 % méně zemního plynu než výroba skla ze sklářského písku.
Po té, co sklenice poslouží svému účelu, je buď vyhozena do směsného
odpadu, nebo do kontejneru na tříděný odpad. Je-li sklenice vyhozena
do směsného odpadu, čeká ji uložení na skládku, kde přijde vniveč.
Pokud se odpady netřídí, dochází k dvojí devastaci přírody! Na jednom
místě republiky se ničí krajina těžbou suroviny a na druhém se ničí skládkováním odpadu.

3. Třídění v obci Lovčičky
Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo. Proto zvažujeme pár vylepšení
stávajícího systému nakládání s odpady:
• Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít
svůj odpadový účet, kde se budou evidovat obsloužené nádoby popř.
pytle s tříděným a se směsným odpadem).
• Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit v třídění odpadů).
• Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost bude mít své
pytle nebo nádoby na třídění odpadů)
• Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, bude platit
méně). Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady –
vše je založeno na dobrovolnosti (kdo chce, může, kdo nechce, nemusí).
Chceme také mít přehled o tocích odpadů. Každá sběrná nádoba bude
výhledově opatřena etiketou s čárovým kódem, který se načte při každém
obsloužení nádoby. Díky tomu budeme mít informace o nádobách a o jejich vytížení. Jsme přesvědčeni, že nám tyto údaje napoví, kde je prostor
pro zlepšení, např. domácnosti s vyšší donáškovou vzdáleností přistavují
častěji nádobu se směsným odpadem, důchodci přistavují k výsypu popelnice minimálně, zbytečně přeplácejí za svoz odpadů atd. Dále tyto
informace poslouží k posouzení, zda plánované změny po zavedení přinesly nějaké ovoce.

Odpad, který se vytřídí, se znovu zpracuje na tzv. druhotnou surovinu,
ta nahrazuje surovinu primární, která se pak nemusí těžit. Tříděním odpadu a jeho následnou recyklací se docílí toho, že se těží méně primárních
surovin a méně surovin v podobě odpadu se ukládá na skládky. V tomto
mechanismu spočívá ochrana životního prostředí.

Jan Adámek s přispěním Ing. Radka Staňky

Čistírna odpadních vod a připojení
ke kanalizaci

2. Třídění odpadů se vyplatí – tříděný odpad vychází levněji než
směsný netříděný odpad
Tříděný odpad

Netříděný směsný odpad

Svoz odpadu

Přispívá obci EKO-KOM

Platí obec

Odstranění/
/využití odpadu

Prodá se jako
druhotná surovina

Platí obec

Nová čistírna odpadních vod v současnosti běží ve zkušebním provozu. Teprve po jeho vyhodnocení budeme vědět, zda vše funguje
podle očekávání a co je třeba upravit nebo změnit. Z hlediska jednotlivých domácností je důležité, zda se v řádném termínu (tj. do konce
listopadu) zvládly připojit k obecní kanalizaci. Pokud to není váš případ, kontaktujte co nejdříve obecní úřad a dohodněte se na řešení.
Jestliže jste nám sdělili závažné důvody, které vám v připojení brání,
bude nutné, abyste stávající jímku řádně vyváželi a byli schopni předložit obci o této skutečnosti řádný doklad.
Nedávno jsme v naší sokolovně uspořádali již druhé veřejné setkání
týkající se připojení domácností k obecní kanalizaci. Chceme mít jistotu, že všichni vědí, jak důležité je připojit se správně, tj. neodvádět
do kanalizace dešťové vody, které tam nepatří. Z tohoto důvodu apelujeme ještě touto cestou na všechny, kdo se setkání nezúčastnili,
aby zkontrolovali, zda vypouštějí dešťové a splaškové vody odděleně.
Upozorňujeme, že budou provedeny kontroly a domácnosti budou
muset zjištěné nedostatky napravit. Jen tak se vyhneme nepříjemným
sankcím, které by mohly obec (i jednotlivce) postihnout.
Věřím, že společně přechodné období zvládneme a v době přechodu na standardní provoz ČOV budeme moci říci, že až na odůvodněné výjimky jsou všechny nemovitosti řádně připojeny. Pokud
máte jakékoli nejasnosti, připomínky nebo dotazy, neváhejte se obrátit
na obecní úřad. Rádi vám poradíme.

Podíváme-li se na tabulku, najdeme zde položku „Svoz odpadu“ a „Odstranění/využití odpadu“.
U tříděného odpadu může jeho svoz vycházet i na nulu v případě, že
je svoz efektivní, tj. nesváží se vzduch (občané šlapou PET lahve, rozlepují
krabice od mléka). Jak je to možné?

Odpověď je v tomto schématu. Každý, kdo uvádí na trh obal, musí
obalové společnosti zaplatit za jeho recyklaci. Obalová společnost vybrané
peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů,
čímž obci z velké části (v případě efektivního svozu zcela) hradí náklady
spojené se svozem těchto tříděných odpadů.

Mgr. Martin Bartoš, starosta
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Co nového ve školce

Ve školním roce 2015/2016 nastoupilo osm
nových dětí. Dvě starší děvčata, která se přistěhovala, a šest malých tříletých dětí. V letošním
roce připravujeme na vstup do základní školy
devět dětí. Deset dětí je 4–5letých a devět tříletých. Celkem je nás 28. Práce je náročná, zvláště
diferenciací věkových skupin. Po zkušenostech
z minulých let dělíme děti na řízenou činnost
a zaměřujeme se hodně na budoucí školáky.
Při vycházkách nám 2x týdně vypomáhá paní
učitelka Jarmila Krejčí.
Od loňského adventu jsme stihli i hodně akcí
mimo běžné činnosti ve školce.
Po návštěvě Mikuláše s andělem jsme jeli do
ZŠ v Otnicích, kde nám v mobilním planetáriu
promítli pohádku „Začarovaný korálový útes“.
12. prosince přišel Ježíšek a přinesl nám
spoustu nových hraček. Vánoční vystoupení
v sokolovně nám trošku zkomplikovalo stonání,
ale i tak jsme ostatní potěšili pásmem písní,
her, říkadel a tanečků.
Po Novém roce pokračovaly edukativně-stimulační skupinky pro rodiče s dětmi a to dalšími pěti lekcemi v lednu a únoru. 6. ledna jsme
se vypravili k hájence prohlédnout si krásný
slaměný betlém. 15. ledna jsme jeli do divadla
Radost na představení „Broučci“. Na konci
ledna jsme s dětmi donesli dobroty zvířátkům
do zásypu.
V únoru k nám přijelo maňáskové divadlo
Sluníčko s pohádkami „O perníkové chaloupce“, „Červené klubíčko“ a „O kohoutkovi
a slepičce“. V březnu divadlo Inky Horákové
„Povídání o pejskovi a kočičce“. Jako již tradičně jsme navštívili místní knihovnu, kde nás
provedla paní Jana Hudcová.
Další návštěva divadla Radost se konala
v dubnu – představení „O perníkové chaloupce“. Před svátkem čarodejnic byly děti lovčičskými maminkami pozvány na hřiště, kde
si vyzkoušely různé soutěže na večer.
Letošní Den matek jsme oslavili na školní zahradě. Počasí nám tentokrát přálo. Odpoledne
s maminkou začalo krátkým vystoupením dětí
a potom si každý se svou maminkou vyzkoušel
obratnost, tvořivost, vytrvalost a bystrost na
jednotlivých stanovištích v areálu mateřské

školy. V posledním květnovém týdnu přijelo
duo Vanda a Standa s pořadem „Přijde k nám
návštěva“ zaměřeným na správné stolování, hygienické návyky a zdravou výživu. V květnu
jsme ještě nahlédli do světa vážné hudby a písniček pro děti. S koncertem „Hudební radovánky“ přijel pan Vojkůvka a paní Spáčilová.
Na letošní oslavu MDD se usmívalo
sluníčko – děti si zasoutěžily a zadováděly na školní zahradě. Také výlet
do zooparku ve Vyškově 2. června se
vydařil. 24. června jsme se na obecním
úřadě za účasti paní starostky rozloučili s šesti dětmi, které odcházejí do
ZŠ Otnice.
O hlavních prázdninách byl prvních
14 dnů zajištěn provoz. Chodilo 13–16
dětí, z toho dvě děti z MŠ Otnice, kde
se prováděla rozsáhlá rekonstrukce
a školka byla uzavřena.
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V tomto školním roce k nám přijelo v říjnu
divadlo Sluníčko s pohádkami „Budka v poli“,
„Budulínek“ a „Máša a medvěd“. V říjnu jsme
také zahájili edukativně-stimulační skupinky
pro rodiče s dětmi – prvních pět lekcí v říjnu
a listopadu pro budoucí školáky.
V listopadu nás navštívila paní logopedka ze
SPC Brno, pobočky Vyškov. Provedla depistáž,
metodicko poradenskou činnost a kontrolní vyšetření dětí.
Velmi zdařilou akcí byla návštěva tří mediků
ve školce s projektem „Nemocnice pro medvídky.“ Děti si přinesly svou oblíbenou hračku
a formou hry na stanovištích o ni pečovaly.
V „čekárně“ si povídaly o zdravém životním
stylu, o lidském těle a sportování. U „praktického lékaře prohlédly hračku, navrhly možnosti
léčení. Děti si vymyslely, co se hračce „stalo“
a paní doktorka je ošetřila, poslala na rentgen
nebo operční sál. Na „operačním sále“ asistovaly při operaci medvěda, seznámily se s rolí
chirurgů včetně převlečení do operačního
pláště, roušky a čepice. Děti byly nadšené a po
tomto prožitkovém učení si určitě odnesly
spoustu poznatků.
A nyní už se zase těšíme na Mikuláše, na Ježíška a také na sníh. Snad si ho letos konečně
užijeme. Hezké Vánoce a vše dobré v novém
roce.
Mgr. Marie Dufková, ředitelka MŠ
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Školní akce

LyÏaﬁsk˘ v˘cvikov˘ kurz

Základní školu Otnice navštěvuje většina dětí
z Lovčiček. K dnešnímu dni je to celkem 298
žáků, 62 žáků je právě z Lovčiček (jejich počet
proti minulému školnímu roku opět mírně narostl), 52 žáků je z Bošovic, 41 žáků je z Milešovic
a ostatní žáci jsou z Otnic. Nejvíce dětí z Lovčiček
je ve 2. a ve 3. třídě, a to vždy 11 v každé z těchto
tříd. Druhé třídy máme celkem dvě – A a B (19
a 20 dětí), což se nestalo již velmi dlouho.
Domnívám se, že všichni pracovníci školy,
pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé
i ostatní správní zaměstnanci přispívají k výborné pozitivní atmosféře v naší škole. Nabízíme
také řadu zájmových útvarů, které mnoho žáků
navštěvuje a také tři oddělení školní družiny
s celkem 75 žáky umožňují dětem strávit příjemné odpoledne při hře či zábavě v našem pěkném sportovním areálu v blízkosti školy nebo
v blízkém lesoparku či na sále školy. Naši vychovatelé mají zkušenosti s táborovými hrami
a je vidět, že tyto aktivity děti baví. Jsme velmi
rádi, že děti i z okolních spádových obcí k nám
dojíždí takřka všichni, což je snad známka naší
dobré práce. V loňském roce jsme dokonce museli oslovit společnost Kordis a zajistit pro žáky
z Bošovic školní autobus, aby se do spoje jedoucího ráno všichni žáci vešli. V neposlední
řadě je výhoda ta, že pokud děti odjíždí bezprostředně po vyučování, nemusí na spoj čekat
dlouho a výuka je konci vyučování uzpůsobena.
Nyní bych se chtěl zaměřit na akce školy,
které jsme pro žáky připravili či připravujeme.
Žáci naší školy se pravidelně účastní mnoha
vědomostních olympiád. V dějepisné olympiádě
byli velmi úspěšní Richard Kareš a Henrietta
Valová, v matematických olympiádách Martin
Doležal a Adéla Hrbáčová (všichni z Lovčiček).
V olympiádě anglického jazyka získala 1. místo
Marcela Bučková z Milešovic. V zeměpisné
olympiádě byl úspěšný Vít Bartoš (z Lovčiček).
Kromě vědomostních olympiád byla ve výtvarné
soutěži „Voda v mém životě“úspěšná také Eva
Simandlová z Lovčiček. Několik žáků z pěveckého kroužku (Natálie Smetanová, Jáchym a Zuzana Khorovi, Aneta Smetanová, Nikola Nováková a Matěj Suchomel) natočilo se zpěvákem L.
Javůrkem z kapely Bokomara CD s názvem „Co
se děje v ZOO“. Mezi další kulturní aktivity, kterých se účastní žáci naší školy, patří také pěvecká soutěž „Superstar“, pěvecká soutěž „Zazpívej slavíčku“, vystoupení žáků s p. učitelkami
na Babských hodech v Otnicích a na předvá-

Koncert p. JavÛrka s pﬁedáním CD dûtem

nočním programu v Lovčičkách i při rozsvěcení
vánočního stromu v Otnicích.
Pravidelně se účastníme také „Ekoolympiády“, kde byla velmi úspěšná Simona Topolářová z Lovčiček. Ze sportovních soutěží bych
zmínil úspěšnou reprezentaci našich žáků ve
fotbalových turnajích (McDonald’s cup a CocaCola pohár), stolním tenise, vybíjené, florbalu,
atletice a dalších. Ve fotbale mladších žáků naši
školu reprezentovali Albert Oplt, Matěj Suchomel, Michal a Štěpán Doležalovi, Filip Bačák
a Filip Chaloupka (všichni z Lovčiček).Ve fotbale starších žáků je pilířem naší obrany hráč
klubu Sparty Brno a žák 9. třídy ZŠ Otnice Radim Kovář z Lovčiček. Ve fotbale také školu reprezentoval David Vozdecký, ve florbale Antonín Pavlíček (oba z Lovčiček). Na vítězství ve
vybíjené se podíleli: Martin Kovář, Albert a Bolek Opltovi i David Žuchovský (všichni z Lovčiček). Také nesmím zapomenout na sportovní
aktivity dívek, které byly na řadě soutěží ve fotbale, florbale i atletice. Zde byly úspěšné Adéla
Hrbáčová, Gabriela Vylitová a Nikol Maršálková
(všechny z Lovčiček).

Plavání pro 2. a 3. tﬁídy

Žáci 2. a 3. tříd pravidelně jezdí v průběhu
září, října a listopadu na devět dvojitých lekcí
plavání do vyškovského aquaparku. V zimním
období jezdíme bruslit do Dambořic, na sále
školy připravujeme tradiční soutěž ve skoku
vysokém „Velikonoční laťka“. V září pořádáme
na počest našeho skvělého atleta „Zátopkovu
štafetu“ a v zimním období organizujeme každý
druhý rok „Lyžařský výcvikový kurz“ pro žáky
7. a 8. tříd. Střídavě s touto akcí probíhá i „Zimní
škola v přírodě“ spojená s lyžováním pro žáky
4. a 5. tříd, kterou v letošním školním roce připravuje p. učitel Kleis na měsíc leden.
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Díky zapojení do několika projektů jsme pro
naši školu získali: dnes již často opomíjené nářadí do dílen, elektrostavebnice do fyziky,
dataprojektory do několika učeben, či školní
tablety. V neposlední řadě bylo 40 našich úspěšných žáků na exkurzi spojené s jazykovým pobytem v Londýně. Za projektové aktivity bych
chtěl tímto velmi poděkovat své paní zástupkyni
Mgr. Ivě Benušové-Martináskové, bez které by
se to vše nedalo zvládnout. V posledních letech
jsme navštívili i některá zahraniční místa: Švýcarsko (alpské vrcholy), Francii (Paříž, Normandii, zámky na Loiře) a také se chystáme
podruhé do španělské Barcelony. Tyto exkurze
organizuje pan učitel Mgr. Jan Novák.
V úvodu mého povídání jsem se zmiňoval
o nabídce zájmových útvarů, které pravidelně
nabízíme v naší škole. Zde si můžete přečíst
přehled zájmových útvarů, které vedou pedagogové ZŠ Otnice: 1) výtvarný kroužek, 2)
flétna, 3) pěvecký kroužek pro mladší žáky, 4)
pěvecký kroužek pro starší žáky, 5) španělština,
6) angličtina pro 2. roč., 7) odbíjená, 8) florbal
pro mladší žáky, 9) florbal pro starší žáky, 10)
sportovní hry pro I. stupeň, 11) sportovní hry
pro II. stupeň, 12) gymnastika, 13) atletika, 14)
keramika. Vzhledem k rostoucímu počtu dětí
jsme požádali o pomoc i jiné subjekty, které
nám se zájmovým vzděláváním pomáhají.
Jedná se o tyto volnočasové aktivity: 1) Atletika
pro žáky ZŠ i MŠ, 2) Věda nás baví, 3) Taneční
kroužek pro nejmenší (ZŠ i MŠ), 4) Hra na klavír a hudební nauka, kterou organizuje ZUŠ
Slavkov, 5) Hra na kytaru organizovaná „Hudební školou Meluzín“, 6) „Angličtina s veselou“- p. lektorka Aj, která rozšiřuje konverzační
schopnosti žáků v angličtině
Již nyní se těšíme na naše budoucí prvňáčky,
protože termín zápisu se pomaloučku blíží.
Tentokrát „Zápis do 1. třídy“v ZŠ Otnice připadne na čtvrtek 21. 1. 2016 od 14 do 17. hodin.
Srdečně zveme děti i jejich rodiče do naší školy.
Pozvánku do MŠ Lovčičky určitě pošleme.
Pokud jste dočetli můj článek až do těchto
míst, tak jsem velmi rád. Je vidět, že Vás činnost
naší školy zajímá a snad se ještě do tohoto
článku dostanou některé fotografie z akcí, o kterých se v mém článku můžete dočíst.
Na závěr si dovolím všem obyvatelům Lovčiček
popřát krásné a klidné vánoční svátky a úspěšný
start do nového kalendářního roku 2016.
Mgr. Hynek Zavřel - ředitel školy
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Hrátky s batolátky aneb Jak jsme si našly kamarády
Často jsem projížděla s kočárkem po vesnici
a s pozdravem míjela spoustu maminek s dětmi.
S žádnou jsem se však nedala do řeči, a že by
bylo o čem mluvit! Ale neznám je, tak jak začít?
Jedna dobrá duše, jmenuje se Olga Sekaninová,
se však naštěstí odhodlala a sezvala pomocí letáčků všechny lovčičské maminky do volné
třídy ve školce. A tak jsme se po vzoru předešlých maminek, které vedla paní Marta Dítětová, začaly každý týden scházet. Nejprve nás
byla jen hrstka, ale postupem času přibývaly

další maminky s dětmi, a tak je nás najednou
pořádná skupina. Scházíme se každou středu
od 9 do 11 hodin v přízemí školky, kde je nám
k dispozici velké množství hraček a cvičebních
pomůcek. Společně si zazpíváme, zatancujeme,
povíme a ukážeme pár nových i starých básniček. A hlavně, děti si pohrají a unaví se, maminky si popovídají a odpočinou. A o to tady
jde, nebo ne?
V létě, když je školka zavřená, jsme společně
trávily čas venku, na hřišti či na procházce, ně-

Dětský klub
Šikulata

které maminky s dětmi dokonce na kolech navštívily otnickou cukrárnu s “odpočinkem“ na
hřišti. S dětmi se dá stále něco podnikat, a když
je nás na to víc, je to přece větší zábava!
Mám radost, protože moje dvouletá dcerka
teď jmenovitě pozná skoro všechny lovčičské
děti a těší ji, když je potkáme. Už je nemusíme
míjet jen s pozdravem. Poznaly jsme spoustu
kamarádů a kamarádek a je nám v naší malé
krásné vísce zase o něco veseleji.
Marie Melnyková

Obyvatelé dle
věkových kategorií
Dospělí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
z toho muži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
ženy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Šikulata začala 18. května 2015. Od té doby,
kdy začala, tak tam chodím pořád, a pořád
tam chodit chci a budu. Scházíme se každé
pondělí od 17 do 19 hodin před obecním úřadem, ve kterém máme klubovnu. Mám to tam
moc ráda, protože tam mám kamarády, vyrábíme věci, které se mi líbí (např. sádrová
kočka, draci a teď pracujeme na pštrosí
loutce), ale nevyrábíme jen věci, hrajeme
různé venkovní hry, vaříme v přírodě a podnikáme různé výlety, na kterých si to moc užíváme. Doufám, že nám kroužek Šikulat vydrží
hodně dlouho, třeba i pár let.

Děti (15 až 18 let). . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
z toho chlapci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
dívky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Děti (do 15 let) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
z toho chlapci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
dívky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
děti 6 až 7 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
děti do 3 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Celkový počet obyvatel . . . . . . . . . . . 658
z toho muži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
ženy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Průměrný věk obyvatel . . . . . . . . . 40 let

Štěpánka Krausová

Narození
BÍLKOVÁ Sára – leden 2015
STRMISKA Sebastian – leden 2015
BOSÁK Hynek – leden 2015
KLEINOVÁ Stela – březen 2015
TOMAŠÍK Jakub – květen 2015
KOČOVSKÁ Apolena – srpen 2015
MIKULÁŠEK Vojtěch – listopad 2015

Zemřelí
ŠIMČÍKOVÁ Vlasta Mária
MARKOVÁ Anna
ŽIVOTSKÝ Miroslav
BARTONĚK Jaroslav
MATULOVÁ Josefa
SKULÍNKOVÁ Olga
ŽIVOTSKÁ Anna
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Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky
veškerá kontrola soupisek hráčů, veškeré zápisy
a výsledky jsou prováděny elektronicky přímo
na hřišti. Okresní fotbalový svaz Vyškov poskytl
TJ dotaci ve výši 10 tis.Kč, za které bylo pořízeno technické vybavení. Na hřišti je zřízeno
bezdrátové připojení WIFI a byl zakoupen notebook. Elektronickou evidenci zápasů přímo
na hřišti vykonává naše nová členka výboru TJ
a jednatelka slečna Lucie Letovancová.
Valnou hromadou TJ Sokol Lovčičky byl
schválen nákup garáže ev. č. 11 od paní Hörlové, která je v těsné blízkosti hřiště a bude
sloužit pro uložení technického vybavení pro
hřiště. Odkup bude proveden do konce roku,
po schválení komise majetkové České obce sokolské v Praze. Na opravu hrací plochy hřiště
a vybudování závlahy byla vypracována žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje. Z dotačního programu „Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji“ nám
byla přidělena dotace ve výši 100 tis. Kč, která
musí být vyčerpána do 30. 9. 2016.
Rok 2015 pomalu končí a tak dovolte, abych
vás seznámil s činností naší tělocvičné jednoty
za rok 2015. Úkoly naší jednoty jsou rozděleny
do tří hlavních oblastí. Jedná se o úkoly v zajištění organizace TJ, provedení kulturních akcí
a posledním, nejdůležitější úkolem je zajištění
sportovní činnosti.
Organizační a kulturní činnost
Výbor tělocvičné jednoty se scházel pravidelně vždy 2x do měsíce – mimo školní prázdniny – nejčastěji vždy v pondělí. Rozhodujícím
úkolem výboru bylo zajistit dostatečné finanční
prostředky na činnost jednoty.
Hlavním zdrojem financí pro rok 2015 byl
zisk z jednotlivých kulturních akcí – z velikonočního pomlázkového průvodu a Václavských
hodů. Poprvé v historii velikonočních pochůzek
po naší obci doprovázela členy sokola mladá
harmonikářka - slečna Tereza Škrháková v tradičním kroji. Na hody byly uspořádány - v pátek
diskotéka a 2 taneční zábavy. Protože v pondělí
byl státní svátek byla nedělní krojovaná zábava
hojně navštívena. Václavské hody byly opět
velmi zdařilé – příjemné počasí, vysoká návštěvnost a perfektně připravení stárci.

Prodejní kiosek na hřišti byl obecním zastupitelstvem pro rok 2015 pronajat soukromé
osobě. S pravidelnými příjmy z prodeje v kiosku, které byly používány na údržbu hřiště
a odměny rozhodčích, jsme nemohli počítat
a bylo nutno zajistit jiné zdroje. Obecní úřad
jsme tedy požádali o dotaci na údržbu hřiště
a obec nám přispěla finanční částkou 15 tis. Kč.
Na podzim byl proveden členy jednoty sběr kovového šrotu po obci.
V polovině roku 2015 byl spuštěn do praxe
jeden z klíčových projektů celé historie českého
fotbalu, a totiž projekt „FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE… NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ, který byl
Výkonným výborem FAČR schválen v prosinci
2014. Účelem tohoto projektu je urychlení jednotlivých procesů v rámci pohybu hráčů mezi
kluby, zjednodušení administrativy a též minimalizace znaků byrokracie. To znamená, že

Sportovní činnost
Naše tělocvičná jednota má 5 sportovních
oddílů – registrované oddíly stolního tenisu, oddíl kopané – A mužtvo, neregistrovaný oddíl
odbíjené a oddíl všestrannosti dětí – „Sluníčka“
a Šikulové. V roce 2014 byl založen fotbalový
kroužek dětí, který vede Stanislav Marek. Od
října letošního roku byl založen nový žákovský
oddíl stolního tenistu, který vedou Karel Šebesta
a David Zapletal. Oddíl byl vybaven novými
stoly na stolní tenis a novými pálkami.
V letošním roce dosáhli naši sportovci výborných sportovních výsledků. Oddíl A mužstva kopané je po podzimní části okresní soutěže 3. třídy skupiny B na 1. místě s 26 body.
Oddíl stolního tenisu se v letošním roce vyšplhal
na 1. příčku tabulky 2. třídy okresu Vyškov.
Ing. Luděk Matyáš
místostarosta TJ Sokol Lovčičky

Poděkování
Chtěl bych poděkovat všem přátelům z klubu fotbalových veteránu Lovčiček a spoluhráčům
z tenisu, kteří mezi sebou vybrali finanční částku a pořídili mně elektrický invalidní skútr.
Velice si toho vážím, protože tímto dali mému životu nový obzor a možnosti. Ještě jednou
díky kamarádi.
Kalousek Lubomír

7

Lovčičky zpravodaj 2015_Lovcicky 08.12.15 14:27 Stránka 8

ZPRAVODAJ OBCE LOVČIČKY • 2015

Hasiči – jednotka
Letošní rok byl pro hasiče mimořádný. Vysoké letní teploty a sucho nás pořádně potrápily
zvýšeným počtem požárů, naštěstí u nás ale
nedošlo k žádným větším škodám. Nepovažoval
jsem vůbec za důležité upozorňovat na odvedenou práci lovčičských hasičů. Nikdo z nich
o to nikdy hlasitě nestál.
Cítím ale, že to byla z mé strany velká chyba.
Zvláště když jsem byl při jednání obecního zastupitelstva o nákupu požárního vozidla svědkem názoru, že hasiči jsou skupina, která si
kupuje drahou hračku, jsem si musel položit
otázku, kolik občanů vůbec tuší, co jednotka
zajišťuje, a jaké je všeobecné povědomí o její
práci, provozu a financování. Dovolte mi tedy,
abych to alespoň nepatrně napravil následujícími řádky.
Požáry a jiná neštěstí opravdu nejsou hra, ale
reálné nebezpečí postihující bez rozdílu kohokoli a kdykoli. Relativně nízký počet požárů
u nás bohužel u některých jedinců stále budí
dojem, že když se nic neděje, tak se také nic dít
nebude a požární ochrana není prioritou obce,
do které je třeba investovat. Je to pomýlený
a velmi nebezpečný názor. Jeho nesmyslnost
se projeví až ve chvíli, kdy dojde k neštěstí.
Hasiči si v jednotce opravdu nehrají, ale
v rámci možností se připravují na reálný zásah
praktickým výcvikem v souladu s bojovým řádem, který vytváří Generální ředitelství HZS,
a pod metodickým vedením HZS. Zásahovou
jednotku zřizuje ze zákona obec. Nemá nic společného se zájmovou organizací, jíž je sbor dob-

rovolných hasičů, kromě toho, že se z něj rekrutuje zásahová jednotka, neboť podpora
požární ochrany je jedním z hlavních bodů stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Je výhradně organizační jednotkou obce, které
je přímo podřízená.
Všichni hasiči vykonávají veškerou činnost
dle pracovněprávního vztahu s obcí, avšak naprosto nezištně a zdarma na úkor volného času

i rodiny. Jedinou odměnou je jim bez nadsázky
dobrý pocit, čest a výjimečně i uznání druhých.
Jednotka musí kdykoli vyjet k zásahu do
10 minut od vyhlášení poplachu a do dalších
10 minut musí zasáhnout v prvním stupni požáru v Lovčičkách, Bošovicích, Milešovicích
a Otnicích. V dalších stupních poplachu je vysílána dále podle pokynů krajského operačního důstojníka.
Zřízení a udržování zásahové jednotky
nemá význam pouze pro splnění litery zákona. Znalost domácího prostředí a dosažitelnost domácích hasičů je nenahraditelná a pro Lovčičky o to důležitější
s ohledem na skutečnost, že první profesionální sbor sídlí ve Slavkově u Brna
a k nám přijede v ideálním případě za
26 minut ve zmenšeném početním stavu
o čtyřech mužích. Přitom zásah lze provést nejefektivněji zpravidla do 10 minut
od vzniku požáru. Každá další ztracená
minuta přináší mnohonásobně vyšší
zkázu.
Důkazem toho je např. nedávný požár
dřevostavby rodiny Kamenických. Domácí jednotka byla vyslána krajským
operačním střediskem k požáru komína.
Operační důstojník vyhodnotil situaci
a povolal domácí a profesionální jednotku ze Slavkova u Brna. Vlivem silného větru požár zachvátil během několika minut střechu. Právě v tuto dobu
došlo k rozsáhlému výpadku sítě mobilních operátorů a linka hasičů 150 byla
nedostupná. O bleskovém šíření požáru
už nedokázal majitel informovat operačního
důstojníka, který by za jiných okolností automaticky vyslal jednotky z okolních sborů. Posily přivolala až domácí jednotka radiostanicí.
Naše jednotka byla na místě neštěstí za devět
minut od vyhlášení poplachu. Lovčičští hasiči
zabránili většímu rozšíření požáru do příjezdu posil a společně s profesionálním sborem ze Slavkova a dobrovolných sborů z Ot-
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nic a Milešovic požár zlikvidovali. Pokud by
hasiči přijeli jen o několik minut později, nebylo by již téměř co hasit.
Integrovaný záchranný systém předpokládá
neoddělitelnou součinnost hasičského záchranného sboru s dobrovolnými jednotkami. Dobrovolný hasič při řešení události vykonává obdobnou činnost a je vystaven stejným rizikům
jako kterýkoli kolega profesionál. Právě proto
musí být vybaveni srovnatelnou technikou jako
profesionální jednotky. Vybavení jednotek nařizuje vyhláška 53/2010 Sb. a odpovídá za ně
obec, potažmo velitel jednotky, který nesmí připustit, aby byl kterýkoli hasič nasazen k zásahu
bez náležitého vybavení a výcviku. Na financování výzbroje se největší měrou podílí Krajský úřad Jihomoravského kraje, obec Lovčičky
a nepatrně Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Standardní příspěvek kraje činí
od 60 do 70 procent.
Jistě jste zaznamenali, že jednotka získala
zánovní požární vozidlo. Stroj zakoupila obec
za cenu 19 900 EUR (cca 538 000 Kč) ze Spolkové republiky Německo. Byť bylo vyrobeno
v roce 1987, je toto vozidlo ve vynikajícím technickém stavu a dokonale splňuje potřebné parametry vyžadované současnou legislativou i parametry dostupnosti s ohledem na terén
Lovčiček. S financováním nám pomohl Jihomoravský kraj částkou 450 000 Kč. Zbylá částka
bude dofinancována z prodeje vysloužilého auta
a šrotu, s minimálním doplatkem z rozpočtu
obce ve výši 45 000 Kč. Mercedes AF 1017 má
najeto jen 25 000 km. Zánovní vodní čerpadlo,
namontované v roce 2010, odpracovalo pouhých
18 motohodin. Stroj je důstojnou a nutnou náhradou za dosluhující Škodovku z roku 1969.
Hasiči bez auta by nebyli hasiči, a proto mě těší,
že se nám nákup podařil a že můžeme dál pokračovat v práci, která trvá už téměř 130 let. Je
mi ctí, že mohu pracovat s lidmi, kteří neváhají
kdykoli a komukoli nezištně pomáhat. Za to si
jich budu vždycky vážit.
Michal Kraus, velitel JSDHO Lovčičky
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Činnost sboru dobrovolných hasičů
Jako vždy jsme tento rok zahájili výroční valnou hromadou konanou dne 3. ledna, na níž
jsme přivítali zástupce sborů z Milešovic, Bošovic, Otnic, Hostěrádek-Rešova a zástupce
okresního sdružení hasičů.
V únoru náš sbor uspořádal tradiční ostatky
s průvodem masek po dědině a večerní zábavou. Následujícího dne, v neděli 15. února, jsme
pro naše nejmenší občánky připravili maškarní
ples se spoustou her a sladkých odměn. V březnu náš sbor pořádal sběr železného šrotu.
Dne 30. května proběhla okrsková soutěž za
účasti družstev z Otnic, Milešovic, Bošovic
a Lovčiček. Zvítězily domácí Otnice a naše družstvo skončilo na čestném čtvrtém místě.

Krásné počasí přispělo opět k velké účasti
na tradiční letní noci konané dne 1. srpna.
K tanci a poslechu zahrála kapela Na dvě fáze.
Tato akce se každoročně těší velkému zájmu
místních i přespolních a já doufám, že tomu
tak bude i v letech následujících.
V září jsme se zúčastnili další soutěže, kterou
uspořádali opět hasiči z Otnic, a tentokrát jsme
skončili na pěkném třetím místě ze sedmi družstev.
Na prosinec náš sbor ještě plánuje mikulášskou nadílku.
Na příští rok připravujeme na 6. února tradiční ostatky s pochováváním basy a již od
června letošního roku se pravidelně schází pří-

pravný výbor k organizaci 130. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů v Lovčičkách, které
připadne na 4. června 2016. Samozřejmě nevynecháme ani letní noc na přelomu července
a srpna. Na všechny tyto akce vás srdečně
zveme a budeme se těšit na vaši hojnou účast.
Závěrem mé zprávy mi dovolte, abych poděkoval všem členům a přátelům našeho sboru
za pomoc s náročnou přípravou všech akcí,
které jsme letos pořádali nebo chystáme na
další rok. Všem ještě jednou srdečně děkuji.
Na závěr bych vám všem rád popřál příjemné
prožití vánočních svátků a hodně štěstí
a mnoho úspěchů v novém roce.
Radek Tomašík, starosta SDH Lovčičky

Vinaři – ZO ČZS
Jak bývá tradicí, tak i letos 1. května proběhla
v naší obci již 15. místní Výstava vín spojená
s degustací vystavených vzorků pořádaná ZO
ČZS Lovčičky v budově místního kulturního
domu. A že bylo z čeho vybírat.
Týden před výstavou probíhalo v místním
kulturním domě hodnocení přihlášených
vzorků, které hodnotilo celkem 15 tří až čtyřčlenných komisí pod dohledem subkomise vedené p. Robertem Franzem. Bylo přihlášeno
celkem 465 vzorků, z toho 277 bílých vín, 157
červených vín a 31 vzorků růžových vín. I přes

nepřízeň počasí především deštivého počasí na
sklonku léta a začátku podzimu 2014 se vinaři
poměrně statečně poprali s nekvalitním materiálem a vykouzlili z něho poměrně slušná vína,
takže na výstavě bylo z čeho ochutnávat. Nemohu též opomenout tichou vzpomínku
k úmrtí našeho bývalého člena p. Františka
Marka na jehož počest byl vyhodnocen nejlepší
vzorek v odrůdě Modrý portugal jako Cena
p. Františka Marka vyhlášená v průběhu Výstavy vína dne 1. května a předána členům jeho
rodiny.

Oficiální zahájení výstavy bylo v 10 hod. dopoledne za veselého zpěvu naší Terezky s harmonikou, následovala již zmíněná degustace
vystavených vzorků vína, dále proběhlo vyhlášení šampionů výstavy. V odpoledních hodinách přijela podpořit všeobecné veselí a dobrou
náladu hostů svou hudbou a zpěvem cimbálová
muzika PRIMÁŠ z Boleradic, kterážto zábava
se protáhla až do večerních hodin. Přerušena
byla pouze dvěma tombolami, ze kterých si přítomní hosté odnesli spoustu hodnotných cen.
Chtěl bych poděkovat jménem výstavního výboru všem vystavovatelům za poskytnuté
vzorky, sponzorům za poskytnuté dary, Obecnímu úřadu za zapůjčené prostory kulturního
domu a v neposlední řadě za podporu Jihomoravského kraje při pořádání výstavy. Také se musím zmínit o tematickém zájezdu dne 7. 6. 2015
do vinařských závodů ZNOVÍN s prohlídkou Křížového sklepa v Příměticích u Znojma a sklepů
v Šatově spojeném s přednáškou o technologiích
při výrobě vína a nových zařízeních pochopitelně
i s nutnou řízenou degustací. Věřím, že všichni
účastníci byli s exkurzí spokojeni a odnesli si
sebou domů spoustu nových poznatků.
Věřím, že náš spolek vinařů bude i nadále
pracovat ve stejném duchu jako doposud a že
se opět sejdeme v příštím roce na již 16. místní
výstavě v Lovčičkách. Nakonec chci poděkovat
všem členům, především výboru, za pomoc na
všech akcích, ať je to pořádání výstavy, hodnocení vín, nejenom na naší výstavě, ale v rámci
regionálních výstav, zajišťování a distribuci
vzorků na již zmíněné výstavy, pořádání výroční
členské schůze atd. Taktéž Vám všem přeji, aby
letošní dobrý rok přinesl všem radost z Vaší celoroční práce a plné sklepy kvalitního vína.
Aleš Marša
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Kynologický klub Lovčičky
V letošním roce uspořádal
náš kynologický klub dvoje
zkoušky z výkonu. První se
konaly v dubnu podle národního zkušebního řádu
a druhé v listopadu podle národního a mezinárodního
řádu. Všichni zkouškaři se
poctivě připravovali, a tak nebylo divu, že zkoušky složili
úspěšně, někteří i na výbornou. Na pravidelné výcviky
se sjížděli psovodi z různých
klubů z blízkého i širokého okolí. Nevadilo jim cestovat
často i z větší dálky. Dobrá nálada a chuť do práce přispěly
k mimořádným výsledkům, a tak není divu, že se všichni
rádi vracíme na cvičiště do dobrého kolektivu, kde je
vždy přátelská atmosféra. Touto cestou bych chtěla za
obětavou práci poděkovat figurantovi i ostatním pejskařům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu zkoušek.
Dne 7. listopadu se u nás v Lovčičkách konal lampionový průvod pořádaný Společností Napoleona Bonaparte Brno a SHŠ Carpe Diem za podpory obce Lovčičky
a kynologického klubu Lovčičky. Dostavil se i Martin na
bílém koni. S blížícím se koncem roku bychom chtěli popřát všem našim členům a jejich rodinám a všem ostatním příznivcům kynologie s jejich čtyřnohými kamarády
hodně zdraví, štěstí a pohody, jakož i všechno nejlepší
a mnoho úspěchů v novém roce 2016.
Za výbor kynologického klubu Lovčičky

Oddíl stolního tenisu
V letošním roce jsme započali již jedenáctou sezonu. Po neúspěšné minulé sezoně, ve které náš oddíl hrál zatím nejvyšší
soutěž ve své historii, a to I. třídu okresního přeboru, jsme bohužel sestoupili. Našim cílem letošní sezony je postoupit zpět
do I. třídy. Zatím si vedeme na výbornou
a po osmém soutěžním kole jsme aktuálně
na prvním místě.
Bohužel naše hráčská základna čítá minimální počet hráčů pro soutěžní utkání.
Z tohoto důvodu jsme se letos rozhodli pro
založení žákovského oddílu. S finanční pomocí od TJ Sokol jsme v létě letošního
roku zakoupili tři herní stoly a s další pomocí od obce jsme mohli dokoupit další

vybavení, jako jsou míčky, síťky… V mládežnickém oddílu, který vznikl na konci
září, máme aktuálně 18 dětí. Je vidět, že
chlapce a děvčata stolní tenis baví a již teď
po dvou měsících je na nich vidět značný
posun. Tak jako chceme s mužským oddílem postoupit do vyšší soutěže, tak cílem
u mládežnického oddílu je založení žákovské soutěže na okrese Vyškov.
Touto cestou bychom chtěli na závěr
poděkovat TJ Sokolu Lovčičky a místnímu
zastupitelstvu za finanční podporu, bez
které by mládežnický oddíl nemohl vzniknout.
Za oddíl stolního tenisu
Karel Šebesta a David Zapletal

Jaroslav Havel, předseda
Irena Schettlová, hlavní výcvikář

Ivana Pavlovcová a zemětřesení v Nepálu
Zdravotnice Ivana Pavlovcová se jako členka českého traumateamu zúčastnila záchranářských
prací po zemětřesení v Nepálu 2015. Ničivé zemětřesení si na konci dubna vyžádalo tisíce obětí,
mnoho zraněných a veliké škody. Bezprostředně
po zemětřesení se do Nepálu rozjel za podpory
české vlády i traumateam ČR, jehož členkou je
Ivana Pavlovcová.
Celé to začalo v neděli 26. dubna, kdy večer
přišla aktivační sms. „Člověk, co je členem traumateamu s tím počítat musí, že to co během roku
nacvičuje nanečisto, se může jednoho dne změnit
v ostrý výjezd. A to právě nastalo v tu neděli. Měla
jsem jen málo času si to nechat projít hlavou, podělit se o informace s nejbližšími, ale myslím, že
jsem odpověď, že pojedu, věděla hned.“
Když vláda druhý den humanitární pomoc schválila, bylo jasné, že zdravotníci z FN Brno Bohunice
spolu s hasiči z HZS Praha vyjedou v co nejbližší
době. Traumateam se skládá ze 34 členů (19 zdravotníků, 15 hasičů). Spolu s nimi se na cestu chystal
ještě průvodce, který tam jezdí asi 10 let a zná
místní jazyk a zvyklosti. Minimální doba nepálské
mise byla naplánována na 14 dní. Ovšem s tím, že
podle situace na místě se může prodloužit. „V reálu
jsme v pondělí 27. dubna nasedali do autobusu
a odjížděli směr Praha, domů jsme se vrátili 29.
května. Takže jsme na misi strávili pět týdnů.“
Po počátečních problémech, které byly způsobeny tím, že výprava nedostala vzhledem k přetížení letecké dopravy příletový čas na letišti v Káthmándú, český traumateam se přesunul do
Nepálu. Tam po jednání s místním ministerstvem
zdravotnictví dostali místo působení ve městě Melamchi. To je asi 40 km vzdáleno od hlavního
města Káthmandú.

Na místě postavili svoji stanovou nemocnici a začali přijímat velké množství raněných. „Jsme předsunutá zdravotní jednotka, aby jste tomu lépe rozuměli, dokážeme stabilizovat a ošetřit pacienta,
dokonce ho i hospitalizovat na jednotce intenzivní
péče, ale nemáme zatím operační sál, takže vždy
musíme v těhle případech spolupracovat s nemocnicí. Ze začátku jsme ošetřili velké množství zlomenin, řezných ran, rozdrcených prstů, které se
musely amputovat, pacienty jsme pak měli hospitalizované na JIP, nejen kvůli častým převazům,
ale i z důvodu antibiotické léčby podávané do žíly.
Mnoho lidí neznalo hodiny, tudíž pravidelnost jakou známe my, bylo těžké jim vysvětlit. V klimatu,
ve kterém jsme žili, se rány velmi špatně hojily.
Dále jsme ošetřili třeba i zavalené pacienty, kteří
ale měli i svoje interní nemoci, jako je astma, či diabetes, což ještě komplikovalo jejich stav“
Pobyt byl náročný nejen po pracovní stránce.
„Všichni jsme byli připraveni na cestu do Himalájí,
proto nás teploty kolem 50 stupňů zaskočily. Do
toho velká prašnost. Naštěstí hasiči při volbě polohy tábora našli místo pod stromy, které nám
i pacientům poskytly aspoň z části stín. I později
se to ukázalo jako skvělé místo, a to ve chvíli dalšího silného zemětřesení o síle 7,4 Richterovy stup-
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nice, protože bylo vzdáleno od svahu, a okolních
budov.“ Pracovali intenzivně, ve směnách se střídali, za celou dobu neměli jediný den úplného
volna, do toho vyjížděli do okolí jako mobilní tým,
kde ošetřili zraněné, případně je převezli do své
stanové nemocnice. Co se týkalo komunikace s raněnými měli sebou dva Nepálce, kteří uměli česky
a k výpravě se na dva týdny připojili. Poté se
k týmu přidal místní čtrnáctiletý chlapec, který
uměl perfektně anglicky a s komunikací s místními
pomáhal. V současné době mu přispívají na studium, protože si to jeho rodina nemůže dovolit.
Po pěti týdnech odjížděli čeští záchranáři s pocitem, že místní jsou z nejhoršího venku a už to
zvládnou sami. Rozhodnutí o ukončení mise rozhodl místní lékař a tamější ministerstvo zdravotnictví. Na místě český traumateam nechal většinu
vybavení a zdravotnického materiálu, což schválilo
české ministerstvo zdravotnictví.
Po návratu domů se museli rychle vrátit do starých kolejí. Žádné volno na aklimatizaci. Dostali
ocenění od Hejtmana Jihomoravského kraje ve
formě Zlaté medaile, a byli přijati v Praze na Úřadě
vlády premiérem a ministrem vnitra. Později i ministrem zdravotnictví. Ocenění je jedna věc, ale na
moji poslední otázku, co pocity po návratu? „Byla
to velmi cenná životní zkušenost. Nejen po pracovní
stránce. V nemocnici u nás máte všechno, nejen
jak vyšetřit pacienta, ale i pomůcky k ošetření. Tam
jsme museli v mnohém improvizovat. Ale i v pohledu na svět, na mnohé věci, se dívám již jinak.
A co se týče další mise? Ano, určitě bych jela zase.“
„Ráda bych poděkovala všem, co na mě mysleli
a pozdravovali mě buď prostřednictvím rodiny či
facebooku. Věřte, že to mi to pomohlo zvládnout
celou tu dobu.“
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Martin na bílém koni přijel do Lovčiček
Dne 7. listopadu 2015 pořádala shš Carpe
Diem a Společnost Napoleona Bonaparte Brno
pod záštitou obce Lovčičky a za podpory Kynologického klubu Lovčičky lampionový průvod.

Tento sobotní podvečer v čase dušiček jsme
se vespolek sešli na obecní návsi. Nebe malinko
pohrozilo deštěm, ale nakonec se nad námi slitovalo. V krátkém pásmu šermíři z Carpe Diem
názorně přiblížili dětem i jejich rodičům pranostiku o příchodu zimy. Nechyběl ani šerm
ohnivými meči. Děti společně s romantickým

moderátorem Liborem Olšanem potom přivolali
svatého Martina na bílém koni. Toho představoval zkušený koňák ze společnosti Štvanci.
S ním včele jsme se vydali do průvodu obcí
a na hřbitově nezapomněli zachovat pietu a uctít památku zesnulých.
Po příchodu z průvodu se mohly děti nejen
vyfotit s koníkem, ale především pro ně bylo
přichystáno malé občerstvení, o které se postarala Společnost Napoleona Bonaparte Brno
a hry v rytířském duchu. Protože se průvodu
zúčastnilo mnoho diváků místních i přespolních, měli šermíři z Carpe Diem co dělat, aby
s dětmi udrželi krok. Dokonce se i několik rodičů nechalo strhnout a rytířské dovednosti si
na vlastní kůži vyzkoušelo také. Akce se velmi
vydařila, děti byly nadšené a měli jsme spoustu
kladných ohlasů, což mě nesmírně těší.
Shš Carpe Diem má dlouholeté zkušenosti
s pořádáním takovýchto akcí a díky našemu dobrému jménu jsme mohli získat kvalitní účinkující.
Libor Olšan je lektorem JAMU pohybové výchovy v oboru scénický šerm. Pro potřeby divadla a filmu vytváří choreografie bojových
scén a jeho tvář vám může být povědomá ze
spousty filmů – ze zahraničních třeba Johanka
z Arku, nebo naposledy to byla česká pohádka
Sněžný drak. Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci za dobu svého 25letého působení
odehrála nespočet šermířských představení

Divadelní
představení pro děti
Ve spolupráci s obcí jsme i tento rok uspořádali divadelní představení pro děti. Tentokrát
s názvem Včelí medvídci zpívají.
22. listopadu 2015 jsme s místními i okolními dětmi zaplnili sokolovnu a již po třetí
usedli ke shlédnutí představení divadla Věž
Brno. Všechny děti dostali u vstupu tykadla,
a tak nebyli herci čmeláčky sami. Krásné představení vtáhlo do děje nejen děti. Všichni jsme
si společně zazpívali známé písničky se Čmeldou a Brumdou. Děti se jistě pobavily roztomilým humorem a dospělí trochu odreagovali
a zavzpomínali.
Děkujeme všem divákům za návštěvu i lidem, kteří každoročně pomáhají s organizací.
Blanka Voráčová
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u nás i v zahraničí a spolupracovala s produkcemi při realizaci historických filmů – například
Johanka z Arku, Bathory, Andělská tvář, Borgiové a další.
Shš Carpe diem a SNBB se vzdali honoráře
ve prospěch dětí.
Tolik k letošní akci.
Jiří Simandl, člen shš Carpe Diem
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Vydařený Gulášfest

Náves v Lovčičkách plná usměvavých, spokojených a společně se bavících lidiček, to byl
hlavní cíl prvního ročníku soutěže o nejlepší
kotlíkový guláš a nejlepší koláč s názvem
GULÁŠFEST LOVČIČKY 2015.
Všichni ti, kteří měli 5. 9. 2015 čas a chuť
přijít, mohli podpořit soutěžní týmy a ochutnat
deset skvělých soutěžních kotlíkových gulášů,
pět druhů tekutého zlata z pivovarů Louny,
Březňák a Starobrno, které pro nás zajistil hostinec Na točně. Jelikož právě začínala burčáková sezóna a protože jsme na Jižní Moravě,
mohli jsme si pochutnat i na lahodném burčáku
a moravských vínech z rodinného vinařství Ševela z Brumovic. Jako sladkou tečku na závěr
pak většina z nás mohla zdarma ochutnat
i vzorky ze soutěže o nejlepší koláč.
Soutěže o nejlepší kotlíkový guláš se zúčastnilo deset týmů, přičemž sedm z nich mělo
soutěžícího zástupce z Lovčiček. Soutěžit
k nám, ale přijeli i nadšenci z Milešovic, Velkých Hostěrádek, Komořan, Brumovic i vzdáleného Rychnova nad Kněžnou. Dnes již víme,
jak poctivě a nápaditě se všechny týmy na soutěž připravovaly, vymýšlely ten nejlepší recept
a postup vaření, chystaly si jednotné týmové
oblečení, výzdobu svých stanovišť a ladily hudební doprovod. Každý jeden guláš si tak našel
své příznivce, a jelikož po všech guláších zůstaly jen prázdné kotle, je jasné, že se jim vaření
povedlo a že jsme si na jejich guláších skvěle
pochutnali. Víme také, že díky skvělé atmosféře, kterou jsme zde v Lovčičkách společně
vytvořili, si akci užily a pochvalovaly i samotné
soutěžní týmy.
Jestliže soutěž o nejlepší kotlíkový guláš byla
především doménou mužů, tak souběžná soutěž o nejlepší koláč měla do společného dění
zapojit i dámy. Což se k velkému potěšení povedlo a dvacet tři vynikajících soutěžních
vzorků ukázalo všem, jak obětavé a šikovné
cukrářky, ale i cukráře, v Lovčičkách a okolí
máme. Jejich skvělá práce tak sklidila zasloužený obdiv všech soutěžících, odborné poroty
a na závěr i všech, kteří ochutnali.
Nejen pro vlastní pobavení, jste se však také
mohli aktivně zapojit do otevřené soutěže v pití

piva na čas a bojovat tak o pohár pro toho nejrychlejšího.
Celým dnem nás provázela, bavila a k dobré
náladě hrála dvojice bavičů Banán a Majkl. Myslelo se ale také na naše nejmenší, pro které
byl připraven dětský koutek se skákacím hradem, malováním na obličej, spoustou hraček
a dokonce i jízdou na koni.

Těm nejlepším gulášovým týmům a cukrářkám byly rozdány tři sady pohárů divácké a odborné poroty i spousta hodnotných darů a bez
ohledu na tyto udělené ceny, byla patrně největším oceněním pro všechny zúčastněné ta spousta
spokojených a veselých kamarádů, přátel, sousedů a rodinných příslušníků všude kolem.
Poděkování rozhodně patří odborné porotě,
která se svojí náročné a zodpovědné úlohy
zhostila naprosto profesionálně, také všem partnerům, kteří různými způsoby Gulášfest Lovčičky 2015 podpořili, dále pak těm, kteří se do
jednotlivých soutěží aktivně zapojili a obětovali
čas i prostředky, aby své umění předvedli na
naší společenské akci!
V neposlední řadě pak děkujeme všem těm,
kteří se osobně podíleli na přípravě, organizaci
a chodu celého Gulášfestu. Scházeli se, vymýšleli, domlouvali, zařizovali, brali dovolené
a obětovali svůj volný čas, aby se nakonec toto
všechno spojilo v jeden úžasný den plný báječných zážitků a usměvavých návštěvníků Gulášfestu.
Pro pěknou vzpomínku najdete na facebookových stránkách Lovčičky žijí album s fotografiemi z Gulášfestu.
Zásluhou propagace této společenské akce,
naši obec zaregistrovalo a navštívilo velké
množství lidí i médií, kteří, jak bylo vidět i slyšet
v následujících dnech, velmi pozitivně hodnotili, jak si tady báječně Lovčičky žijí.
Těšíme se 3. 9. 2016 na další, báječných zážitků plný, GULÁŠFEST 2016 tady u nás v Lovčičkách.
Pořadatelé Gulášfestu
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