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obce Lovčičky

Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
v životě nás všech existují věci, které rychle přijímáme za své, jejich opakování vítáme. Jiné, o kterých jsme přesvědčeni, že být nemusí, jsou nám zkrátka lhostejné.
Se Zpravodajem obce Lovčičky, který se k vám opět po roce vrací, je tomu stejně tak.
Valná část občanů vydání Zpravodaje vítá a těm všem tedy přeji, aby v našem občasníku našli informace poučné ale
i ty, které potěší. A těm občanům, kteří už v naší obci nežijí, ale přesto je stále zajímá dění u nás přeji, aby se i oni,
prostřednictvím webových stránek obce, přiblížili k Lovčičkám.
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Z činnosti zastupitelstva obce v roce 2010
V roce 2010 (do termínu konání komunálních voleb), stejně tak jako v letech předešlých, pracovalo v obci 9-ti členné
zastupitelstvo. Přes drobné vyjímky se scházelo v pravidelných 3 týdenních intervalech. Od ledna do poloviny října se
zastupitelé sešli celkem 13x. Zápisy z jednání byly vyvěšovány na pevné i elektronické úřední desce OÚ a tak občan
zajímající se o dění ve své obci, měl možnost průběžně se
informovat o všem podstatném. Část občanů (bohužel velmi
malá), se zúčastňovala i samotných jednání zastupitelstva,
která jsou, jak známo, veřejná. Vzhledem ke zveřejňování
zápisů, zaměřím se jen na to nejpodstatnější.
– ZO přijalo rozpočtové provizorium na rok 2010
– příprava inventury veškerého majetku obce
– stanovení poplatků pro rok 2010
– stanovení podmínek pronájmu bývalé konírny ve statku,
nájemní vztah
– úprava nájemného v obecních bytech (vyjma bytu č. 3)
– projednání a přijetí záměru na realizaci Změny č. 2
územního plánu obce
– s vedením MŠ odsouhlasena a stanovena výše školného
v předškolním zařízení, jehož zřizovatelem je Obec
Lovčičky

– zkolaudovány inženýrské sítě vybudované v lokalitě Pod
zahrádkami, I. etapa výstavby (RD)
– kupní smlouvou převedeno firmě JMP Net Brno nové
plynárenské zařízení v této části obce
– územní a stavební povolení pro pokračování výstavby
inž. sítí Pod zahrádkami II. etapa, stanovení závazných regulativů pro výstavbu RD
– stanovení počtu členů pro nadcházející komunální volby
(ZO se jednohlasně vyjádřili pro snížení počtu zastupitelů
z dosavadních 9-ti členů na 7
– rozhodnutí o zhotoviteli grantového projektu na akci
„ČOV – kanalizace Lovčičky“, vybrána fa PNO Consultans,
s.r.o. Praha
– rozhodnutí o pronájmu pozemku obce fa IMOS Brno na
dobu určitou
– vybrán zhotovitel stavby „Výstavba inženýrských sítí –
II. etapa” pro stavby RD (fa Ekostavby Brno, a.s.)
– stanoven nově provoz mateřské školy
– složení slibu nového člena zastupitelstva obce (po
odstoupení p. Pavla Bočka ze ZO se novým členem stala
p. Jarmila Kleinová – 19. 8. 2010)
– příprava a zajištění komunálních voleb

Hospodaření obce v roce 2010
Počátkem letošního roku obec opětovně hospodařila
v režimu tzv. rozpočtového provizoria.
Finanční rozpočet byl schválen na jednání zastupitelstva
konaném dne 11. 3. 2010 a to jako vyrovnaný, což znamená,
že příjmy byly stanoveny ve stejně výši jako výdaje.
Na rok 2010 dosáhl rozpočet výše 8 749 tis. Kč.
V průběhu roku byl rozpočet obce navýšen o částku
428 226,- Kč:
– dotace na volby do PS P ČR
(poskytovatel JMK)
– dotace na volby do zastupitelstev obcí
(JMK)
– oprava kaple sv. Anny
(Ministerstvo kultury ČR)
– oprav budovy OÚ
(JMK)
– dotace pro JSDHO
(JMK)
– zaměstnanci OÚ
(Úřad práce Vyškov)

18 300,- Kč
19 000,- Kč
50 000,- Kč

Příspěvkové organizaci – mateřské škole – byla poskytnuta finanční částka ve výši 332 000,- Kč, z toho:
– provoz školy
280 000,- Kč
– nákup nových židlí pro děti
35 000,- Kč
– nákup sporáku do výdejny stravy
10 000,- Kč
– na dofinancování platu učitelky
7 000,- Kč
(prodloužení provozní doby)
Neinvestiční náklady na žáky navštěvující ZŠ Otnice, vč.
nákladů na strávníky školní jídelny ZŠ a strávníky MŠ
Lovčičky činily za rok 2010 celkem 273 991,- Kč.

160 000,- Kč
36 000,- Kč
144 926,- Kč

Finanční podpora pro organizace a spolky v obci:
– SDH (pořádání kulturních akcí)
– TJ Sokol (pořádání kulturních akcí)
– Stárci (Václavské hody – kroje)
– Ženy (Babské hody)
– Klub veteránů (poháry)

ZO se usneslo na poskytnutí finančního daru ve výši
2 000,- Kč.
Na opravu obrazů v kostele sv. Václava v Lovčičkách bylo
Farnímu úřadu v Otnicích přispěno částkou 20 000,- Kč.

20 000,- Kč
20 000,- Kč
10 000,- Kč
15 000,- Kč
5 000,- Kč

Obec Lovčičky byla oslovena zakladatelem Baby-boxů
v ČR se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na provoz
stávajících, resp. zřízení nového zařízení tohoto typu na jižní
Moravě.

Opravy památek v obci
Po opravě kapličky sv. Floriána v roce 2005 rozhodlo
zastupitelstvo provést celkovou opravu a obnovu kulturní
památky u nás – kapličky sv. Anny, jejíž vznik je datován do
roku 1817.
Po dohodě s odborem památkové péče MěÚ ve Slavkově
u Brna a zejména s Národním památkovým ústavem v Brně,
po vypracování projektu a vydání stavebního povolení,
mohla firma Rekonstruktiva, s.r.o. z Hodonína, zabývající se
opravami historických objektů, zahájit práce. Celkové náklady na akci činily 60 420,- Kč, z toho ministerstva kultury přispělo částkou 50 000,- Kč. Současně byla provedena oprava
kříže u vjezdu do obce, včetně obnovení nápisu na něm.
Oprava těchto malých sakrálních staveb zcela jistě přispěje k jejich zachování pro další generaci.
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Informace z obecního úřadu
Jak jsme volili

Poplatky na rok 2011

V naší republice se letos konaly volby do části Senátu (ty
se však naší obce netýkaly) a volby komunální (do zastupitelstev měst a obcí). Ty se uskutečnily ve dnech 15. – 16. 10.
2010 a v naší obci odevzdalo hlas svým kandidátům 354
voličů z celkového počtu 480 oprávněných voličů.
V procentickém vyjádření činila účast 73,7%. Vysoká účast
občanů při volbách vypovídá o tom, že našim občanům není
vůbec lhostejné, kdo se stane jejich zástupcem na radnici.
O hlasy voličů se v těchto volbách ucházely tři strany –
ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a „Sdružení nezávislých kandidátů obce Lovčičky“. V souladu se zákonem rozhodlo bývalé
Zastupitelstvo obce Lovčičky o snížení počtu členů zastupitelstva a to z původních 9 členů na stávajících 7.
Výsledky voleb:
KSČM …………………
811 hlasů
KDU-ČSL ………………………. 580 hlasů
Sdružení nezávislých kandidátů
557 hlasů
ČSSD ………………………….
449 hlasů
Členy zastupitelstva se tak stali:
Ing. Michal Kraus – ČSSD
Ing. Pavel Doležal, Ludmila Topolářová – KDU ČSL
Ing. Jaroslava Hrozková, Oldřiška Pouchlá – KSČM
Ing. Jindřich Svoboda, Miroslav Šmíd – Sdružení nezávislých kandidátů
Ustavující zasedání zastupitelstva, které se konalo dne
11. 11. 2010, zvolilo vedení obce. Na místo starosty byla
navržena dosavadní starostka Ing. Jaroslava Hrozková, která
pak byla tvolena všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva. Místo zástupce starostky nově obsadil Ing. Michal
Kraus.
Zastupitelstvo zvolilo členy výborů obce, které jsou dány
zákonem o obcích. Předsedou výboru finančního byl zvolen
Ing. Jindřich Svoboda (členové – Miroslav Šmíd, Ludmila
Topolářová), v čele výboru kontrolního stanul Ing. Pavel
Doležal (členové – Oldřiška Pouchlá, Roman Šmíd).

Výš poplatků pro rok 2011 zůstává v cenové úrovni roku
letošního. Jedná se o tyto poplatky:
- poplatek za sběr, třídění a likvidaci komunálního odpadu
(firma RESPONO a.s., provádějící svoz KO poplatky za
služby pro obec v příštím roce nenavyšuje)
- stočné
- poplatek za psy
O výši vodného bude rozhodnuto v I. čtvrtletí roku 2011.
S výběrem poplatků bude započato od středy 2. února 2011.
Současně žádáme občany, aby ke splnění svých povinností
vůči OÚ využívali “úřední„ dny pondělí a středu.

Z minulosti
obce
Vysvěcení místní školy - rok
1909, kdy byla škola rozšířena na trojtřídní. V té době
byla na místě staré školy
postavena nová jednopatrová budova brněnskými staviteli Metodem Charousem
a Václavem Lefnerem. V současné době je v budově školy
umístěna MŠ a 2 obecní byty.

Statistika dat obyvatel
K 15. 11. 2010 měla naše obec celkem 579 občanů přihlášených k trvalému pobytu, z toho 285 mužů a 294 žen.
Průměrný věk obyvatel činí 41,31 roků (v r. 2009 = 40,65).
Nejvyšším počtem obyvatel je zastoupena věková kategorie
let 21- 30 (90 obyv.), nejmenším počtem pak kategorie do
1 roku věku (4) a rozpětí let 91-100 (4). Průměrný věk mužů
u nás je 39,46 roků a žen 43,10.

Narodili se tito občánci:
Anna Polanská
Adéla Voráčová
Marie Dítětová
Jan Malý
Adam Navrátil

duben
duben
srpen
srpen
listopad

Zemřeli:
Miloslav Kraus
Miroslav Otřísal
Jan Hanika
Marie Borovičková
Lubomír Dubský
Marie Králová
Vlasta Hrozková
Ing. Hrozková, starostka
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❀ Mateřská škola ❀
V loňském školním roce navštěvovalo naši mateřskou
školu 25 dětí, z toho 13 děvčat a 12 chlapců. Již v únoru se
starší děti účastnily 4 lekcí plaveckého výcviku v bazénu ve
Vyškově. Od 10. února do 5. května opět probíhaly
Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky s rodiči.
Chodilo všech 7 předškoláků. 12. února měly děti maškarní
karneval ve školce. Ukázalo se, že jsou nejen zdatní tanečníci, ale i zpěváci a sportovci. Od 15. února do 12. března u nás
byla na souvislé pedagogické praxi studentka 3. ročníku
Pedagogiké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, obor učitelství pro mateřské školy,
paní Petra Hudcová. Její praxe byla přínosem pro
obě strany. Jsme rády, že se jí u nás líbilo. 12. března jsme navštívili místní knihovnu. 29. března přijelo do mateřské školy maňáskové divadlo
s představením „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“,
„O Koblížkovi“ a „O třech prasátkách“. 20. dubna
jsme jeli s předškoláky navštívit 1.třídu ZŠ Otnice.
Děti se seznámily s novým prostředím, pod vedením paní učitelky Matyášové si s prvňáčky zazpívaly, zahrály hry ve třídě i na sále. Prvňáčci nám
ukázali, co všechno se už naučili. Všem se ve škole
moc líbilo.
29. dubna nám pan Michal Kraus a pan Pivoda
připravili ukázku hasičské techniky na Sóle. Děti
měly nevšední zážitek, vyzkoušely si hasičské
obleky, zkusily i hasit. Děkujeme za ochotu a uspořádání
této akce. Po loňském „Odpoledni s maminkou“, které se
osvědčilo, jsme je ke Dni matek uspořádaly opět. Letos na
nové školní zahradě. Po úvodní písničce, přání a předání
dárku si každé dítě našlo svou maminku. Na jednotlivých
stanovištích byly nachystány disciplíny jako např. - slalom
na koloběžce, hod do dálky polínkem, cos viděl si zapamatuj, hledání hub, skládání zvířátek z rozstříhaného papíru
apod. Odpoledne se vydařilo, i letošní uplakané počasí udělalo výjimku a sluníčko se na nás usmívalo. 1. června jsme si
při oslavě MDD vyzkoušeli, co všechno umí šikovné kočičky a kocourci. 4. června jsme jeli s dětmi do divadla Radost
na představení „Broučci“. 6. června proběhla šipkovaná za
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pokladem a 28.června rozloučení s předškoláky na obecním
úřadě za účasti paní starostky. Do školy odešlo 7 dětí, 6 do
ZŠ Otnice, 1 do ZŠ Újezd u Brna. O prázdninách se s námi
rozloučila „teta Lenka“ paní Lenka Bačovská. Pracovala
jako školnice a pracovnice na výdej stravy v naší MŠ 9 let.
Svou vstřícností a pěkným přístupem k dětem pomáhala
vytvářet příjemnou atmosféru celé školky. Na její místo od
srpna nastoupila paní Martina Adámková.
V letošním školním roce je zapsáno do naší MŠ 24 dětí,
z toho 10 děvčat a 14 chlapců. 8 dětí má jít po prázdninách
do ZŠ. Z počátku školka připomínala spíš jesle, třetina dětí
je nových a polovina 3letých. Starší děti ochotně pomáhají

mladším a ty si postupně zvykají. V říjnu k nám přijelo
maňáskové divadlo s pohádkami „Mášenka a medvěd“,
„Budulínek“a „Budka v poli“.
Každý čtvrtek od 16. září je v naší MŠ kroužek anglického jazyka. Probíhá již 3. rokem podle metodiky „Cookie and
friends“. Po paní Maritess Cahové je letos lektorkou slečna
Barbora Kaštilová. Ve spolupráci se ZŠ Otnice se naše starší
děti zúčastní v listopadu 6 lekcí plaveckého výcviku
v bazénu ve Vyškově.
V loňském školním roce se naše pozornost i finanční prostředky soustředily na budování nové školní zahrady. Letos
jsme obrátili pozornost k vybavení interiéru školky.
Jako prvořadá se jevila potřeba výměny stolků a židliček
pro děti. S pochopením obce se nám nákup nových
podařil v březnu. Další větší akcí byla modernizace výdejny stravy – zakoupení nového nerez dvojdřezu a výměna baterie, nový elektrický sporák.
Průběžně doplňujeme hračky a pomůcky dětem,
udržujeme pěkné prostředí. To vše se daří při
vstřícné spolupráci s obecním zastupitelstvem,
které se snaží nám dle finančních možností vyjít
vstříc.
Chci touto cestou poděkovat všem rodičům, keří
nám pomáhají drobnými sponzorskými dary,
Honebnímu společenstvu Otnice a Rostěnicím, a.s.
za finanční sponzorské dary.
Tak jak postupně ubývá den, dříve se šeří, blíží se
tajemný čas Vánoc. Začínáme se těšit my i děti.
Doufejme, že jej prožijeme v pohodě a míru
a odměnou nám budou rozzářená dětská očka.
Mgr. Marie Dufková, ředitelka MŠ Lovčičky
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Střípky ze Základní školy Otnice – díl II.
I. SLOVO ÚVODEM

III. PŘEHLED OLYMPIÁD A DALŠÍCH SOUTĚŽÍ

Dovolte mi opět po roce pozdravit všechny obyvatele obce
Lovčičky jménem všech zaměstnanců Základní i Mateřské
školy v Otnicích.
V loňském vydání jsem se věnoval organizačním záležitostem školy, rekonstrukcí školy, výhodami pro dojíždějící
žáky a některými statistickými údaji. V letošním příspěvku
mi dovolte se zmínit i o různých aktivitách, které ve škole
děláme pro žáky v průběhu školního roku včetně účasti
našich žáků na různých soutěžích i olympiádách.

Dlouhodobě je naším cílem motivovat žáky k rozvoji
svého vzdělání formou různých soutěží a olympiád, aby měli
srovnání i s žáky ostatních škol. Má to i ten účel, aby si uvědomili, že i v jiných školách jsou šikovní žáci a že pokud
chtějí dosáhnout úspěchu v okresním či krajském měřítku,
musí na sobě hodně pracovat. Tato práce určitě nebude
marná, učivo si tak upevní a hodně jim to může pomoci
u přijímacího řízení na střední školy. O tom nás ujišťují
i žáci, kteří se k nám po čase rádi vrací a informují nás o tom,
se kterým předmětem mají či nemají na středních školách
problém.
Pro lepší přehled jsem rozdělil do dvou kategorií, a to
vědomostní a sportovní. Jedná se o skutečně aktuální údaje
z loňského školního roku a u pěti žáků se dokonce povedlo
postoupit na vyšší úroveň, tedy do krajských kol, což považuji za výborný výsledek nejen žáků samotných, ale
i učitelů, které žáky na tyto soutěže připravovali.
Vědomostní soutěže v loňském školním roce:
Anglický jazyk
Olympiáda z anglického jazyka
Matematika
Matematický klokan, matematic.
olympiáda
Pythagoriáda
Český jazyk
Olympiáda z českého jazyka
Dějepis
Mladý historik
Zeměpis
Zeměpisná olympiáda
Eurorebus
Informatika
Soutěž v programování
Fyzika
Fyzikální olympiáda
Prvouka, Přírodověda Ekoolympiáda
Dějepis, Zeměpis, aj.
Taktik – výzva 2010
Krásný sportovní areál v těsné blízkosti školy umožňuje
rozvíjet řadu sportovních aktivit. Jde o víceúčelové hřiště
s třemi tenisovými kurty či kurty na volejbal, přehazovanou,
vybíjenou, atp. Také můžeme žákům nabídnout fotbalové
hřiště s umělým travnatým povrchem a základními atletickými disciplínami. Snažíme se i díky více hodinám tělesné
výchovy a nabídce řady zájmových sportovních nabídek přitáhnout žáky ke sportu více. Domnívám se, že se to hlavně
u té mladší generace začíná dařit. Pro lepší přehled uvádím
dvě tabulky. V první tabulce čtenáři najdou přehled řady
sportovních soutěží, kterých se naše škola v minulém školním roce zúčastnila, v druhé přehled zájmových útvarů,
které naše škola pravidelně každým rokem nabízí.
Sportovní soutěže v loňském školním roce
Stolní tenis pro dívky i chlapce – okresní i krajské kolo
Fotbalový turnaj Mc Donalds cup pro mladší žáky
Floorbal
Velikonoční laťka – soutěž ve skoku vysokém pro mladší
i starší žáky
Minikopaná – fotbalový turnaj v Bučovicích
Zátopkova štafeta pro všechny žáky – štafetový běh na
počest E. Zátopka
Volejbal – okrasní přebor ve Vyškově pro chlapce i dívky
Floorbal pro mladší žáky
Otnický čertík – závody ve šplhu
Pohár rozhlasu – atletické závody

II. UČITELÉ V OTNICKÉ ŠKOLE A POČET ŽÁKŮ
Z LOVČIČEK
Na I. stupni (tedy v 1. až 5. třídě) navštěvuje naši školu
109 žáků, z nich z Lovčiček je 27. Na II. stupni ( v 6. až 9.
třídě) je to celkem 121 žáků, z nichž 15 je z Lovčiček.
Celkem tedy navštěvuje naši školu 230 žáků a tento počet je
prakticky stabilní. Jsme velmi rádi, že v letošním školním
roce přišli k nám do 5. třídy úplně všichni žáci ze spádových
škol v Bošovicích i Milešovicích. Věříme, že je to i díky naší
obětavé práci, kterou pro děti děláme a díky možnostem,
které naše škola nabízí. O konkrétních možnostech se zmíním v následujících kapitolách.
Pro lepší přehled uvádím tabulku s jednotlivými jmény
učitelů a počtem žáků z Lovčiček v jednotlivých třídách.
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.A
6.B
7.
8.
9.A
9.B

Třídní učitel/ka
Počet dětí z Lovčiček
Mgr. Hana Veselá
6
Mgr. Dana Matyášová
6
Mgr. Kateřina Korcová
5
Mgr. Lenka Vojáčková
5
Miroslava Bočková
5
Mgr. Dana Skaláková
4
Ing. Hana Šťastná
2
Mgr. Zdeňka Swierková
6
Mgr. Ivana Čermáková
3
Mgr. Drahomíra Floriánová
0
Mgr. Ludmila Vojáčková
0

Další pedagogičtí pracovníci školy:
Výchovná poradkyně pro poruchy
učení, tříd. uč. v 1. třídě
Mgr. Hana Veselá
Výchovná poradkyně
pro volbu povolání
Mgr. Hana Třetinová
Učitel přírodopisu a chemie
Mgr. Jan Novák
Učitelka na I. stupni (Čj,Vl,Vv) Mgr. Jana Březinová
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
Mgr. Hynek Zavřel
Celkem se o žáky stará 18 pedagogických pracovníků
včetně paní vychovatelky ve školní družině. Jsem velmi rád,
že učitelský sbor je konsolidovaný, proti loňskému školnímu
roku nedošlo ke žádné změně na postu učitele. Dvě paní
učitelky si doplňují kvalifikaci studiem na pedagogické
fakultě.
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Abychom se mohli zúčastňovat těchto soutěží, musíme
žáky na ně připravovat. Jedno sportovní přísloví říká: „štěstí
přeje připraveným“. Proto řada žáků pod dohledem našich
učitelů trénuje a připravuje se celý rok, aby pak své výkony
zúročila na některých z výše uvedených soutěží. A to se týká
nejen učitelů tělesné výchovy, ale i ostatních trenérů z řad
rodičů či veřejnosti. Jsme rádi, že se ještě dnes najdou lidé,
kteří dokáží pro děti dělat nějakou práci navíc a to samozřejmě zdarma, ve vlastním volném čase. Těm bych chtěl vyjádřit velké poděkování.
Kulturní, pěvecké soutěže, nahrávka „CD“ s písněmi
našich žáků
Ne všichni žáci mají sportovního ducha, na své si přijdou
i žáci kulturně zaměření. V přehledu najdete i tři pěvecké
zájmové útvary, které vedou p. učitelky v naší školy. Navíc
dvě hudební školy chodí přímo k nám vyučovat naše žáky
hudební nauku či hru na vybrané hudební nástroje. Jde
o hudební školu ze Slavkova a hudební školu p. Meluzína.
Výsledkem je v loňském roce přímo nahrávka písní našich
žáků Českým rozhlasem a následně natočení CD
v nahrávacím studiu p. Javůrka v Kobeřicích. Velké poděkování patří p. zástupkyni Ivě Benušové i p. Lence
Kurdíkové, t.č.na rodičovské dovolené. V letošním roce se
již žáci intenzivně připravují na vánoční vystoupení našich
žáků na Zelném trhu v Brně.
Celkový přehled všech zájmových útvarů nabízených naší
školou najdete v následující tabulce:
Hra na flétnu – p.uč. Mgr.Dana Matyášová
Pěvecký kroužek – mladší žáci – p.uč. Mgr.Kateřina
Korcová
Pěvecký kroužek – starší žáci – p.uč. Miroslava Bočková,
Mgr.Iva Benušová
Dyslektický kroužek – p.uč.Mgr. Hana Veselá
Španělština pro starší žáky – p.uč. Mgr. Jan Novák
Zdravotnický kroužek – p.uč. Mgr. Ivana Čermáková
Příprava na přijímací zkoušky z Čj – p.uč. Mgr. Hana
Třetinová
Příprava na přijímací zkoušky z M – p.uč. Mgr. Ludmila
Vojáčková
Volejbal pro začátečníky – p.uč. Mgr. Drahomíra Floriánová
Volejbal pro pokročilé – p.uč. Mgr. Hynek Zavřel
Sportovní hry pro I. stupeň – p.uč. Mgr. Drahomíra
Floriánová
Gymnastika pro mladší žáky – p.uč. Mgr. Lenka Vojáčková
Floorbal – p.uč. Mgr. Drahomíra Floriánová
IV. VYBRANÉ ŠKOLNÍ AKTIVITY A SLUŽBY
POSKYTOVANÉ NAŠI ŠKOLOU
Domnívám se, že nyní je prostor se věnovat i ostatním
aktivitám, které nabízíme žákům. Díky jednomu z rodičů se
žáci v programu „Hasík“ mohou seznámit s bezpečnostními
náležitostmi hasičského záchranného sboru. V předvánočním čase pravidelně připravujeme jednodenní výlet do
předvánoční Vídně, každý druhý rok organizuje p.uč. Novák
zahraniční zájezd. V loňském roce žáci navštívili Slovinsko
a Chorvatsko, nejvyšší skokanský můstek v Planici,
Slovinský kras, Plitvická jezera a mnoho dalších zajímavostí. Letošní školní rok je vyhrazen pro lyžařský kurz.
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Velmi zajímavý byl pro žáky projektový den „Den jazyků“, kde žáci prezentovali na nástěnných tabulích jednotlivé
země světa, které si vylosovali. S výsledky práce žáků se
mohou rodiče seznámit vždy na „Den otevřených dveří“,
který letos připadá na středu 24. listopadu.
Velmi přínosná je spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) ve Vyškově. Rodiče, kteří se nemohou
rozhodnout, zda je dítě zralé na školní docházku, mohou
využít našich služeb. Přímo v otnické škole pracovnice z PPP
provedou s dětmi pohovor a rodičům tak odpadá zdlouhavá
cesta do Vyškova či dlouhé čekací lhůty v brněnských
poradnách PP.
V neposlední řadě také pomáháme žákům s výběrem
střední školy. V předmětu Volba povolání se žáci nejdříve učí
sebepoznávat a sebehodnotit, aby pak zjistili, pro jaký obor
či typ školy mají nejlepší předpoklady. Rozjíždíme také spolupráci s vybranými středními školami a výchovná poradkyně pro volbu povolání připravuje i různé exkurze do některých vybraných středních škol či firem.
Zajímavou aktivitou bylo také přespání žáků některých
tříd ve škole a programu pro děti s názvem: „Noc
s Eduardem Štorchem“ a „Noc s Jaroslavem Foglarem“. Jde
o podporu čtenářské zdatnosti u žáků, která je má více přimět ke čtení.
Žáci 2. a 3. ročníků pravidelně v rámci vyučování navštěvují hodiny plavání pořádané plaveckou školou ve Vyškově
ve vyškovském Aquaparku. I to přispívá k rozvoji tělesné
kondice a zdraví žáků.
V. SLOVO ZÁVĚREM
Pokud jste dočetli můj článek až do těchto míst, děkuji za
trpělivost. Určitě jsem nevybral všechny věci, které naše
nově zrekonstruovaná škola v Otnicích nabízí. Číst jen
o škole by Vás určitě nebavilo, a tak mi dovolte jen pár slov
závěrem. Chtěli jsme Vám ukázat určitý přehled, co děláme,
co nabízíme a kam školu směřujeme. Doufáme, že se Vám
alespoň některé věci líbily a připadají Vám vhodné či účelné.
Věřím, že se na další zajímavé věci z naší školy dostane
v některém z dalších vydání.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem svým obětavým kolegům, bez kterých by se množství výše uvedených aktivit
nedalo zvládnout.
Z Lovčiček jde o paní učitelku Matyášovou, která vede
v kroužku flétny naše nejmenší už řadu let. Paní zástupkyni
ředitele Ivě Benušové za dlouholetou práci a organizaci již
mnoha pěveckých vystoupení pořádaných naši školou
i p. družinářce Martině Tomašíkové, která má pro děti
v družině vždy připraven nějaký zajímavý program. Na závěr
však nesmím zapomenout na dva naše významné členy celého kolektivu. Tím prvním je nejšikovnější paní kuchařka,
kterou znám, paní Miroslava Tomašíková, která dokáže
s jídlem „zázraky“. I když se mi třeba nějaký den zdá být
mrzutý, tak ho dokáže svými kuchařskými nápady změnit
skoro do růžova. Tou druhou je obětavá paní účetní
a hospodářka Josefa Doležalová, která je mou pravou rukou,
pomocníkem a někdy i zkušeným rádcem. Dovolte mi na
závěr nejen jim, ale všem popřát pěkné Vánoce, hodně zdraví a úspěšný nový rok 2011.
Autor článku: Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy
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Společensko-kulturní akce
Adventní posezení a setkání spoluobčanů neboli „Dračky“
Každým rokem v adventním čase
pořádá obecní úřad pro své spoluobčany adventní posezení. Jelikož
se tento zpravodaj vydává vždy
koncem roku, budeme hovořit
o roku 2009.
Na programu se podílely děti
mateřské školky, které předvedly
scénku o zvířátkách, zimě a sněhu.
Žáci základní školy v Otnicích pod
vedením paní učitelky Ivy
Benušové měli zase připraveny
krásné vánoční koledy.
Již druhým rokem vystoupily se
svým pásmem koled lovčičské ženy
a dívky, které našly zálibu ve zpívání a velice rády se podobných setkání účastní.
Nechybělo drobné pohoštění
v podobě zákusků, vánoční štoly,
dobrého svařáčku, čaj a káva dle
libosti.
Na hojné účasti je vidět, že toto
předvánoční setkávání je u našich
spoluobčanů v oblibě.
Další impuls pro naše zpěvačky
přišel od zastupitelky OÚ Oldřišky
Pouchlé. Ta měla za úkol uspořádat
setkání dříve narozených spoluobčanů. Oldřiška věděla kam se obrátit: „Holky, co takhle udělat něco
…, zazpívat a …?“ A nápad byl na
světě.
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Jako malá jsem si
zamilovala písničky,
které jsem slýchávala
od
své
babičky
a posléze maminky.
Byla by škoda, kdyby
se na ně zapomnělo!
Zazpívala jsem je
děvčatům a nastínila
jsem zhruba jak by
měl program vypadat.
Při tom vzpomínala,
jaké to bývalo při
draní peří, když k nám
chodily tetičky, povídaly si a tyto krásné
písničky zpívaly.
Začala jsem vzpomínky zapracovávat
do našeho scénáře.
Alča Stará (Vlasáková) to svým komediálním
talentem
vylepšila a vzniklo
z toho něco, co jsme
nazvaly „DRAČKY“.
Ivanka Benušová připravila krásnou písničku na závěr. Zprvu jsme měly velké obavy, jak to zvládneme a hlavně jak to přijmou Ti, pro které jsme
to připravovaly.
Pak jsme se do toho tak vžily, že nikdo ani nepoznal, jak se nám pod stolem klepou nohy. Podle ohlasů byl úspěch veliký,
přijela nás zdokumentovat i regionální televize a nakonec jsme to zopakovaly ještě dvakrát v sousedních obcích. Již se těšíme
na pokračování.

V neděli 19. září v nádherném prostředí zámeckého parku proběhly oslavy 15. výročí založení Dobrovolného svazku obcí
Ždánický les a Politaví. Na bohatém a poutavém kulturním programu se podílela celá řada sdružení a spolků, skupin a souborů z 27 měst a obcí tohoto svazku. A ani tady lovčičačky nechyběly!
Za ženy: Skulínková Olga
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Vítání občánků
Dne 21. 3. 2010 byli v zasedací
místnosti Obecního úřadu slavnostně
přivítání občánci obce.
Tomáš Huňka
nar. 12. února 2009, bytem čp. 123
Adam Son Pham
nar. 24. srpna 2009, bytem čp. 258
Dorota Krejčí
nar. 28. srpna 2009, bytem čp. 146
Tina Smetanová
nar. 6. září 2009, bytem čp. 70
Slavnostního shromáždění se
zúčastnila paní starostka obce Ing.
Jaroslava Hrozková a zastupitelé obce
- místostarosta Miroslav Šmíd a paní
Oldřiška Pouchlá.
Všechny přivítané děti byly zapsány
do pamětní knihy.
Vítání občánků proběhlo ve velice
příjemné atmosféře, ke kterému přispěli i žáci ZŠ velice pěkným programem. Na památku si rodiče převzali pamětní listy, dárek pro děti a drobné upomínkové
předměty věnované obcí Lovčičky
Miroslav Šmíd, foto: Leona Pham

Z činnosti fotbalového Veterán klubu Sokola Lovčičky
Rok 2010 byl pro místní fotbalový Veterán klub rokem
jubilejním, neboť dovršil 25 let své aktivní činnosti. V roce
1985 byl odehrán první zápas našeho klubu a to v Bratislavě
s hráči Sokola Vinohrady. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy
23. 3. odjelo 19 hráčů k přátelskému utkání do hlavního
města našich sousedů - Bratislavy. Nastoupila proti sobě dvě
mužstva po sedmi hráčích domácích i hostů. Po ukončení
zápasů následovalo přátelské posezení obou týmů.
Ani v letošním roce nezapomněl klub na své hráče, kteří
dovršili kulatého životního jubilea.
V dubnu byl odehrán zápas mezi místními veterány, kde
nebylo vítězů ani poražených. Zápas se konal u příležitosti
oslav 50. narozenin dvou členů - Zdeňka Könika a Viktora
Kolucha a 60. narozenin p. Pavla Prokopa. Jako dárek se
vzpomínkou na tento den obdrželi oslavenci sádrové postavičky v klubových dresech. Po sportovním výkonu následovalo v místní sokolovně společné posezení s občerstvením.
Další sportovní zájezdy:
– 6. 6. Praha, Dolní Chabry, účast klubu z Drásova
– 27. 6. Medovice
– 10. 7. Šaratice, účast domácích hráčů a Křenovic
– 9. až 17. 10. mezinárodní turnaj veteránů v BosněHercegovině. Zúčastněno bylo celkem 8 týmů, i přes naši
prohru (m.j. soupeři byli v průměru o 15 let mladší), jsme si
odvezli pěkné zážitky a pozváni jsme byli na turnaj veteránů, který se bude konat v květnu příštího roku ve
Slavonském Brodu.
Další oslava u příležitosti 50. narozenin hráčů Stanislava
Haniky a Jiřího Skulinka se uskutečnila 17. 7. Po zápase
bylo příjemným odpočinkem posezení u kotlíkového guláše.
A zřejmě poslední oslavou kulatého životního výročí našich

hráčů byly šedesátiny Josefa Pavlovice. Pro nepřízeň počasí
se sice nemohl odehrát zápas, nicméně společné posezení při
dobrém víně dopadlo na jedničku.
Počátkem srpna pak strávilo několik hráčů společně příjemnou dovolenou v Chorvatsku.
Největší událostí roku pak byla oslava 25. výročí založení
našeho klubu. Zorganizován byl fotbalový turnaj za účasti
hráčů domácích, z Bratislavy a Bosny Hercegoviny. Bohužel,
posledně jmenovaní na poslední chvíli účast odřekli. Před
zápasem se hráčům dostalo přijetí na radnici, kde paní starostka při slavnostním přípitku podpořila konání akcí, které
reprezentují obec jak doma, tak i za hranicemi a současně
popřála týmům hodně sportovních úspěchů.
Za pěkného slunečného počasí hrála dvě mužstva domácích a hostů, vítězem se stalo mužstvo z Bratislavy. Po ukončení zápasů pokračovaly oslavy založení klubu v místní
sokolovně.
Nejstarší příznivci klubu – p. Jaroslav Rozsypal, Jaroslav
Dubský a Jan Podloucký, st. – převzali pamětní medaile.
Vedoucí klubu p. Václav Bubla krátce pohovořil o činnosti
klubu v uplynulých 25-ti letech a zhodnotil průběh sportovního odpoledne. Vítěznému mužstvu byl předán pohár
a nejlepším hráčem turnaje byl pak vyhodnocen p. Stanislav
Hanika, který za svůj sportovní výkon obdržel fotbalový míč
v podobě sladkého dortu. Velkého uznání a současně poděkování od hráčů a příznivců klubu se dostalo vedoucímu
p. Václavu Bublovi. Jeho zásluhy při organizování všech akcí
a celé činnosti klubu ve svém vystoupení vyzdvihl p. Pavel
Prokop. Následovalo společné posezení, které důstojně završilo oslavy 25-ti letého trvaní fotbalového Veterán klubu
Lovčičky.
Jan Podloucký st.
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Pálení čarodějnic
Poslední dubnové odpoledne se hřiště ve
Svaté stalo opět místem sletu všech čarodějnic a čarodějů, malých i velkých, aby společně oslavili kouzelnou „filipojakubskou noc“.
Do čarodějné knihy se zapsalo více než 50
dětí z Lovčiček i vedlejších obcí v krásných
maskách a kostýmech. Malí čarodějníci prokázali svoji šikovnost, mrštnost, důvtip
a výtvarný talent v mnoha připravených soutěžích a po zásluze byli odměněni sladkostmi
a špekáčkem. Samozřejmě nechyběla vycpaná čarodějnice, která byla nakonec úspěšně upálena. Večer se u táboráku sešli, už tradičně, místní muzikanti a všichni milovníci táborákového zpívání a společně se prozpívali až do rána. Děkuji touto cestou Sokolu Lovčičky a Obecnímu úřadu
Lovčičky za sponzorství a všem obětavým rodičům za pomoc při organizaci. Na shledanou 30. dubna 2011! Irena Birkeová

BABSKÉ HODY 2010
Dalo by se říct, že tradiční babské hody v Lovčičkách jsou
synonymem pro deštivé počasí. Ať přesouváme termín konání, jak chceme, dešti neutečeme. Letos nás počasí zaskočilo
nejhůře, lilo jako z konve, ale protože jsme byly
z předchozích ročníků již na nepřízeň počasí připraveny, přesunul se celý program do místní Sokolovny. Nemalý počet
našich skalních příznivců toto počasí neodradilo a tak jsme
k naší radosti měly diváků dostatek. Bez nich by ani naše
snažení nemělo žádnou cenu.

Nástup stárek pro hodové právo letos ozvláštnila první
stárka paní Alena Stará rozená Vlasáková. Za zpěvu písně
„Ta lovčičská pěkná mája tenká…“ uvazovala na zelenou
májku symbolický šátek. Oživení přinesl i pozvaný stárek
z Újezdu u Brna, který nám zazpíval a zatančil verbuňk.
Díky počasí jsme celé odpoledne musely malinko improvizovat, ale myslím, že jsme to všechno nakonec zvládly dobře.
Již předešlé ročníky babských hodů si získaly nemálo příznivců, zvláště u starších spoluobčanů, kteří se rádi sejdou,
zavzpomínají, zatančí a zazpívají krásné moravské písničky.
A protože nikdy nezapomínáme s nějakou tou atrakcí na
naše nejmladší spoluobčany nemáme nouzi i o rodiče
s dětmi.
My ženy a dá se říct i dívky, protože věková hranice není
určena, se z tohoto zájmu velice těšíme. Užíváme si té slavnostní nálady a určitě mluvím z duše všech stárek, že obléknout si na sebe kyjovský kroj je něco tak úžasného, že to

zatlačí do ústraní všechny drobné neshody, které se při organizování takto rozsáhlé akce přihodí.
Celou tuto parádu pořádáme pod záštitou a za materiální
podpory obecního úřadu. Všechno ostatní kolem - výzdoba
sálu, zajištění pohoštění, koláčky, víno, včetně organizace
výčepu - je v naší režii.
Se vším nám samozřejmě pomáhají naši sklepníci, kteří
bez přemlouvání obětují den volna na přípravu a výzdobu
sálu. Děkujeme všem našim štědrým spoluobčanům za sponzorské dary – víno, dorty a ostatní drobnosti do tomboly.
Za důležitou považuji i zmínku, že do celého tohoto dění
se zapojují nejen ženy a dívky trvale bydlící v Lovčičkách,
ale i nově přistěhovalé ženy, bývalé rodačky, nebo manželky
bývalých lovčičáků. Děkujeme všem a těšíme se na další
ročník Babských hodů.
Stárky: Stará Alena, Pitronová Marie, Skulínková Olga,
Hrozková Jaroslava, Križanová Jaroslava, Letovancová
Marta, Urbánková Jitka, Matyášová Dana, Tomašíková
Martina, Turková Dana, Kleinová Jarmila, Šitavancová
Miroslava, Škrháková Tereza, Maresová Martina, Lacíková
Andrea, Trojáková Hana, Konicarová Anna, Benušová Iva,
Lukšová Andrea, Bártíková Marie, Hujíčková Lenka,
Krausová Markéta, Pouchlá Oldřiška, Kovaříkova Ivana,
Cahová Marites
Sklepníci: Tomašík Radek, Kalousek Lubomír, Bártík
David, Matuška Michal
Hudba: GALÁNEČKA
Za stárky a sklepníky Skulínková Olga
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané, bratři a sestry hasiči,
po loňské odmlce se k vám opět obracím prostřednictvím
Zpravodaje obce Lovčičky a to v době, kdy se začíná hodnotit a bilancovat další rok naší práce. Úvodem bych rád věnoval vzpomínku těm, kteří nás v průběhu tohoto roku opustili. Zaslouží si ji.
Rok 2010 pro nás započal Výroční valnou hromadou.
V únoru odstoupil z funkce starosty SDH Lovčičky pan
Josef Pavlovec ml. a na mimořádné schůzi byl jeho nástupcem zvolen pan Jaroslav Havel. Za všechnu práci vykonanou
pro sbor ještě jednou panu Pavlovcovi touto cestou děkuji.
V pořadí první kulturní akce námi připravená byly tradiční ostatky – průvod po obci a večerní ostatková zábava
v místní sokolovně. O zdárný průběh akce se zasadila nejenom kapela BONAPART, ale i roj masek, které byly
k nepřehlédnutí. Následující odpoledne bylo jako vždy
věnováno dětem, pro které byl uspořádán Dětský maškarní
ples. Další akcí, prospěšnou zejména pro obec a její občany,
byl sběr železného šrotu po obci. Starším či nemocným
občanům jsme pomohli s vynesením odpadu z domů, což
bylo kladně hodnoceno. Zúčastnili jsme se rovněž netradiční hasičské soutěže, pořádané u příležitosti Sjezdu rodáků
obce Bošovice. Sportovní odpoledne, které jsme zorganizovali pro děti, bylo plné her a soutěží; již podruhé byla tato
akce obohacena ukázkou historických uniforem a střelbou
z ručních zbraní a děla v podání členů Společnosti Napoleon
Bonaparte Brno a také ukázkou výcviku služebního psa
vedeného paní Schettlovou. Na závěr odpoledne proběhl orientační běh a po jeho ukončení následovalo posezení
u táboráku s opékáním špekáčků. Poslední sobotu v červenci
se pak konala v pořadí již desátá Letní noc opět s hudební
skupinou „Na 2 fáze“ z Hustopečí.
Významným počinem bylo založení skupiny Mladých
hasičů. Pro pokračování hasičských tradic v obci se tento
krok jeví jako velmi důležitý a nás všechny těší skutečnost,
že i ti nejmladší mají zájem o dění a činnost ve sboru hasičů.
Na naši žádost nám bylo obcí umožněno užívat jako klubo-

Zpívání

Že máme v otnické škole výborné
zpěváčky, víme všichni. Dokazují
to především výsledky v různých pěveckých soutěžích
okresního rázu, kde stabilně obsazujeme čelní místa.
Proto jsme se rozhodli zúročit tyto výsledky a uchovat
záznam o krásných hlasech našich žáků. V nahrávacím
studiu pana Javůrka v Kobeřicích (vedoucí známé skupiny Bokomara, ve které zpívá Naďa Urbánková) jsme
v červnu 2010 natáčeli lidové písničky na CD. V celkem
13 skladbách se střídají sólové písně s dvojhlasy
a sborem. Klavírní doprovod nám zcela nezištně nahrála
paní učitelka ze ZUŠ Lenka Kurdíková. Velké poděkování patří panu Zdeňku Martináskovi z Otnic a manželům
Turkovým (firma TURLAK), bez kterých by CD
nevzniklo. Oba sponzoři uhradili nejen podstatnou část
nákladů spojených s nahráváním CD, ale také pomohli
s organizací.
Pokud by někdo z občanů měl o toto CD zájem, může
si ho úhradu 30 Kč (výrobní náklady) objednat ve škole
u p. Ivy Benušové, tel. 544 240 078.
Iva Benušová
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vou místnost prostory bývalé zasedací místnosti na OÚ.
Mladým hasičům přejeme hodně elánu a úspěchů v hasičské
činnosti. Závěrem chci poděkovat všem členů SDH za práci
pro naši organizaci. Poděkování patří rodinám, manželkám,
přítelkyním a partnerkám všech členů, kteří se v průběhu
roku podíleli na práci pro sbor, za jejich trpělivost, toleranci
a podporu naší práce. Poděkování patří i Zastupitelstvu Obce
Lovčičky, paní starostce Ing. Hrozkové i Sokolu Lovčičky.
Přeji všem do nového roku hodně zdraví, pohody, štěstí
a spokojenosti.
Na závěr se loučím starým hasičským – Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci.
Jaroslav Havel, starosta SDH Lovčičky

Kroužek mladých hasičů
1. září 2010 začal fungovat kroužek mladých hasičů
s novými vedoucími – Michalem Krausem a Richardem
Hudcem. A nutno dodat že za pomoci i některých rodičů,
protože věřte nebo ne, přihlásilo se 20 dětí, z toho 17 chodí
pravidelně. Smyslem kroužku je rozvoj týmové spolupráce
v kolektivu, obratnosti, fyzické kondice, zručnosti, orientace
v terénu, získání povědomí o nebezpečí živelných pohrom
a správném chování při nich a o základech první pomoci. To
vše akční a hravou formou, přiměřeně věku dětí.
Hned 2. října nás čekala první okresní soutěž: Závod
požární všestrannosti. Rozhodli jsem se proto celé září připravovat dvakrát týdně, abychom neudělali ostudu mezi kvalitní konkurencí z okolních vesnic. Soutěže se zúčastnilo
rekordních 79 pětičlenných družstev od přípravky až po starší žáky. V mladší kategorii první hlídka získala 20. místo
a 29. místo naše druhá hlídka, jejíž věkový průměr nepřesáhl sedm let. To je velký úspěch těchto malých lovčických
bojovníků, z celkových 34 družstev. Starší získali 21. příčku
z 27. Na této soutěži byli naše děti na spodních hranicích
svých věkových kategorií, což nám dává velkou naději do
dalších soutěží.
16. října jsme v Otnicích také navštívili ukázku z bitvy Tří
císařů, na které účinkoval i náš vrchní lovčický dělostřelec
Jirka Kareš. Děti si zde dokonce mohly zastřílet z napoleonských pušek a ochutnat dobovou kuchyni.
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Společnost Napoleona Bonaparte Brno (SNBB)
Vážení spoluobčané, v naší obci sídlí občanské sdružení
Společnost Napoleona Bonaparte Brno (SNBB), jednotka
Gardového dělestřelectva, jehož cílem jsou nejen vojenskohistorické vzpomínkvé akce z období napoleonských válek
doma i v zahraniční, ale také kulturní a splolečenské
aktivity.
Stejně jako v loňském roce se i letos SNBB zúčastnila
Sportovního odpoledne pro děti, které pořádal místní Sbor
dobrovolných hasičů.
Koncem října jsme uspořádali pro děti 1. lampionový
průvod s nečekaně hojnou účastí nejen dětí s lampiony, ale
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i dospělých. Za pomoc při pořádání této akce děkujeme
paní Oldřišce Pouchlé a panu Jaroslavu Havlovi a všem
ostatním, kteří byli ochotni svou pomocí přispěk ke zdárnému průběhu této akce.
Zvláštní poděkování patří skupině historického šermu
Carpadiem za nádhernou ohňovou show, která celou akci
ukončila.
SNBB je připravena pořádat a podílet se na společenských a kulturních akcích v naší obci.
V době, kdy píši tyto řádky se SNBB připravuje na
Vzpomínkové akce 205. výročí bitvy u Slavkova.
Není naším cílem oslavovat válku, ale uctít památku padlých nejen na tomto bojišti.
Společnost Napoleona Bonaparte Brno, Lovčičky 261

Cvičíme nejen pro pěknou figuru,
ale hlavně pro zdraví!!!

Sportovní kynologie
V naší obci existuje od 19. září 2010 nová organizace, kterou je Kynologický klub Lovčičky, základní organizace číslo
11111 Moravskoslezského kynologického svazu, začleněného do Sdružení sportovních svazů České republiky.
Výcvik psů bude provádět po osobní domluvě p. Irena
Schettlová, hlavní výcvikář Klubu.
V kynologii není p. Schettlová
žádným nováčkem, neboť se jí
věnuje od r. 1964. Zúčastňuje
se m.j. i mezinárodních závodů
a její svěřenec ARR-Ir-Sed obsadil na GRAND PRIX, kynologické revue ve Vrbovém v roce 2004
třetí místo, první místo v Revue
Lugus – nejlepší stopař a deváté
místo v poslušnosti v r. 2005.
Výčet dalších závodů a výborných umístění by mohl dále
pokračovat. Za zmínku stojí ještě
účast a dobré umístění na Mistrovství Slovenska v roce 2008
a 2009. V roce 2010 svěřenec p. Schettlové uspěl
u mezinárodní zkoušky I PO 2 a I PO 3.
Na letošním dětském odpoledni pořádaném členy SDH
Lovčičky byla dětem předvedena práce se psem, ukázky
byly nejen z poslušnosti, ale i obrany psa. Za dozoru vycvikáře mělo každé dítě možnost si psího kamaráda Arra nejenom pohladit, ale i odměnit.
Irena Schettlová, Kynologický klub Lovčičky

V naší obci má tradiční cvičení již dlouholetou tradici.
Jsem velice ráda, že zájem o pohyb v Lovčičkách ještě nevymizel. Pro člověka je pohyb přirozenou činností a bez správného cvičení a intenzivního pohybu tělo slábne a ochabuje.
Postupem času, dříve nebo později, se nám „naše lenost“
odmění velmi nepříjemně!
Chtěla bych svým jménem velice poděkovat všem, kterým
celý rok nechybí elán a energie. Těm, kteří mají se mnou i se
sebou velkou trpělivost, dokážou se přinutit a zacvičit si
s námi pro své zdraví. Dále bych chtěla poděkovat
Obecnímu úřadu Lovčičky za příspěvek ve výši 4000 Kč na
cvičební míče a pomůcky a také v neposlední řadě
Tělocvičné jednotě Sokol Lovčičky, která podporuje v naší
obci rozvoj sportu a vzdělávání.
Eva Matyášová

SLOVO ZÁVĚREM
Vážení občané, stejně tak jako jste při čtení nebo jen
prolistování našeho Zpravodaje došli na jeho konec,
stejně tak jsme dospěli k závěru roku 2010. Roku bohatého na události místního ale i mezinárodního významu.
Pro většinu občanů, zejména pak menších obcí, událostí zásadního významu bezesporu byly volby do místních zastupitelstev, které mnohde přinesly menší či větší
změny. I u nás se situace pozměnila. Snížil se počet
členů zastupitelstva, došlo k částečné obměně zastupitelů, změna nastala i v nejužším vedení radnice. Bývalým
členům zastupitelstva patří mé poděkování za jejich
odvedenou práci, novému zastupitelstvu pak přeji v jeho
činnosti co nejvíce úspěchů.
A protože do konce tohoto roku zbývá několik málo
dnů a Vánoce už doslova ťukají na dveře, přeji všem
dohromady -občanům Lovčiček, ale i těm, kteří naší
obec považují za svůj "druhý" domov, hezké a klidné
prožití vánočních svátků. A ještě malé přání za sebe:
přidejme na účet dárků více lásky, rodinné pohody
a vzájemné úcty. Šťastný nový rok 2011!
Ing. Jaroslava Hrozková, starostka
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