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obce Lovčičky

Úvodní slovo starostky
Vážení občané,
lidové úsloví praví, že na dětech nejlépe vidíme a poznáme, jak čas a roky rychle ubíhají. Tuto lidovou moudrost
vycházející ze života a předávající se z generace na generaci nepopírám, naopak přidávám, že života rychlý běh vnímám i při každoroční tvorbě stránek našeho Zpravodaje, jehož prostřednictvím k vám opět po roce přicházíme.
Z úsporných důvodů jsme se rozhodli Zpravodaj trochu pozměnit, nicméně na kvalitě zpracování a obsahové stránce
se snad nic nezmění. Rok 2011, který se chýlí ke svému konci, byl bohatý na události světového významu; hodně důležitého, kladného více i méně, se odehrálo i v naší zemi. My se však nyní zaměříme na náš domov - naši obec v běhu
času roku 2011.
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Z činnosti zastupitelstva obce v roce 2011
Na podzim roku 2010 se konaly komunální volby do
zastupitelstev obcí a měst. Následující rok tak byl současně
pro zastupitele prvním rokem nového čtyřletého volebního
období a pro část nových členů ZO i novou činností
a zkušeností.
Na rozdíl od předchozích let pracuje v tomto volebním
období v naší obci 7 členné zastupitelstvo, které se ke svému
jednání, k datu 1. 11. 2011, sešlo celkem 12x. V souladu se
zákonem jsou všechny zápisy v zákonné lhůtě vyvěšovány
na pevné úřední desce a současně i na desce elektronické,
čímž má každý občan možnost seznámit se s děním v obci.
Uzávěrka našeho Zpravodaje bývá v polovině listopadu,
vychází 1x ročně, takže vzpomenu ještě činnost ZO v samém
závěru roku 2010. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
tzv. rozpočtové provizorium, kterým se obec při svém hospodaření řídila až do doby schválení řádného rozpočtu v roce
následujícím, schválila Dohodu s Obcí Otnice na úhradu
neinvestičních nákladů za naše žáky plnící školní docházku
na Základní škole v Otnicích a odsouhlasila prodej pozemku
parcelního čísla 703 za účelem výstavby rodinného domu.
Z toho nejdůležitějšího, co zastupitelstvo v průběhu
roku 2011 projednávalo uvádím:
– 5. 1. se konalo výběrové řízení na obsazení místa účetní
obce. Přihlášeny byly čtyři uchazečky, v konkurzu zvítězila
p. L. Topolářová, která zastává místo účetní od 10. 1. t.r.
– schválena obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011
o místním poplatku za systém svozu a třídění komunálního
odpadu
– schválena obecně závazná vyhláška obce č. 2/2011
o místních poplatcích
– 10. 1. obdržela starostka obce písemnou rezignaci
p. L. Topolářové na mandát člena zastupitelstva obce
v souvislosti s uzavřením pracovního poměru s novým
zaměstnavatelem obcí Lovčičky. Na uvolněný mandát
nastoupil náhradník téže volební strany (KDU-ČSL) a to
p. Jiří Polanský, který na jednání 27. 1. 2011 složil zákonem
předepsaný slib a stal se pravoplatným členem Zastupitelstva
obce Lovčičky
– schválena smlouva o dílo s firmou Pařez Brno na zajištění deratizace v kanalizační síti obce
– vodoprávním úřadem prodloužena lhůta pro dokončení
stavby „Prodloužení vodovodního řadu – statek Lovčičky“
– ZO jedná o záměru zakoupení malotraktoru pro potřeby
obce
– ZO rozhodlo zadat vypracování projektové dokumentace na stavbu retenční a záchytné nádrže ve Svaté
– 17. 2. zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční rozpočet obce na ROK 2011
– 17. 2. projednán a schválen rozpočet sociálního fondu na
rok 2011
– schváleno rozdělení hospodářského výsledku místní
mateřské školy za rok 2010
– ZO schválilo Změnu č. 2 územního plánu obce Lovčičky
– státní podnik Lesy ČR se zamítavě vyjádřil k žádosti
obcí Lovčičky a Otnice ve věci opravy zpevněné komunikace (od hřiště TJ. po hájenky)
– obec podala žádost JMK o poskytnutí finanční dotace na
zpracování projektové dokumentace na stavbu retenční nádr-

že ve Svaté a odboru regionálního rozvoje JMK na opravu
střechy sokolovny
– ZO rozhodlo o zakoupení kloubového malotraktoru, typ
Vinea 36 HP Komfort s příslušenstvím
– obnovena jednání s Pozemkovým fondem ČR, pracoviště Brno, ve věci bezúplatného převodu vybraných pozemků
v areálu bývalého statku
– pronájem kiosku ve sportovním areálu obce TJ. Sokol
Lovčičky (období 04-10/2011)
– ZO rozhodlo o odstoupení od Rámcové smlouvy na
zpracování grantových projektů s firmou PNO Consultants
– rozhodnutí o provedení oprav havarijního stavu zdravotně technické instalace v MŠ
– firma TOPGEO Brno předložila nabídkový projekt na
geologicko-průzkumné práce svahu Pod skalou
– projednán závěrečný účet obce za rok 2010 a vysloven
závěrečný souhlas s celoročním hospodařením obce bez
výhrad
– cenovou nabídka na zpracování projektové dokumentace
na stavbu retenční nádrže ve Svaté zaslaly 3 firmy.
Zhotovitelem PD vybrán Ing. Vladimír Legát, Brno
– zhotovitelem prací – oprava zdravotně technické instalace v MŠ vybrána firma Petr Topolář, Lovčičky a stavebních
prací – fa Milan Pacner, Lovčičky
– pro dokončení finálního povrchu místní komunikace na
poz. p.č. 211/1 (dolní ulička Pod skalou) vybrána firma
EKOSTAVBY Brno
– uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON, a.s. na umístění
zemního kabelu na obecních pozemcích (přeložka NN sokolovna)
– ze 4 předložených nabídek byla vybrána firma Miroslav
Snášel, Archlebov, jako zhotovitel akce „Oprava střechy
sokolovny“
– uzavřeny smlouvy s JMK na poskytnutí finanční dotace
na opravu střechy sokolovny a na vyhotovení projektové
dokumentace na retenční nádrž ve Svaté
– uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené s koordinátorem IDS JMK na zajištění financování dopravního systému
– uzavřena nájemní smlouva na pronájem obecního bytu
č. 3 s p. Davidem Zapletalem
– stavební úřad a úřad vodoprávní MěÚ ve Slavkově
u Brna provedl závěrečné kontrolní prohlídky stavby
„Prodloužení inž. sítí v lokalitě Pod zahrádkami“, II etapa
výstavby pro 13 RD. Odbor dopravy a SH vydal povolení
předčasného užívání komunikace v téže lokalitě
– p. Vít Šimbera předložil vlastní podnikatelský záměr
vybudování pohostinství v sousedství bývalého koupaliště
– uzavřena smlouva o sdružených dodávkách zemního
plynu pro zařízení obce s firmou Lama Investments, a.s.
Hradec nad Moravicí
– schválení obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2011
– schválení obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2001 (zrušující vyhláška
– schválení a vydání Změny č. 2 Územního plánu Obce
Lovčičky
– zamítnutí žádosti o prodej pozemku parc. číslo č. 514,
k.ú. Lovčičky
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– projednání výsledku dílčí kontroly hospodaření obce
provedené pracovníky oddělení kontroly KÚ JMK (nebyly
zjištěny nedostatky)
– projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 1947/2, k.ú.
Lovčičky (t.č. v řešení)
– odsouhlasen záměr obce k podání výzvy na předložení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Poradenská činnost při přípravě zajištění financování ze
zdrojů EU“ (kanalizace a ČOV)
– jednání s vlastníky pozemků v místní části Podcibulčí ve
věci možné výstavby a financování inženýrských sítí. Jedná
se o pozemky územním plánem určené k výstavbě rodinných
domů
– ZO předložena PETICE – „Nesouhlas se záměrem umístění pohostinství za záchytnou nádrží (bývalé koupaliště)
v obci Lovčičky“. Petice podepsána občany žijícími v dané
lokalitě, kteří jako důvod uváděli obavy z rušení klidu, narušení charakteru krajiny a znečišťování životního prostředí.
Po zvážení ZO rozhodlo nepodpořit záměr výstavby
v daném místě
– projednán zápis do kroniky obce za rok 2010
– projednána a schválena cena vodného za rok 2011
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– schválen plán inventur za rok 2011
– podána žádost koordinátoru integrovaného dopravního
systému (IDS) JMK na částečnou úpravu jízdního řádu
spojů linek 40 a 78
– rozhodnuto o poskytnutí finančního příspěvku Centru
denních služeb ve Slavkově u Brna (Diecézní charita Brno)
– rozhodnuto o poskytnutí finančního příspěvku Asociaci
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí „PAPRSEK“ ve
Vyškově
– zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 1947/2, k.ú.
Lovčičky
– rozhodnuto o umístění hracích prvků v prostoru sportovního areálu ve Svaté
– s kladným výsledkem projednána žádost rodičů dětí
o obnovu stávajícího dětského hřiště a rozšíření hracích
ploch pro děti
– v průběhu roku zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej zbývajících 7 stavebních pozemků Pod zahrádkami
zájemcům o výstavbu rodinných domů. V současné době
jsou všechny stavební pozemky zadány, na některých jsou již
hrubé stavby domů

Hospodaření obce v roce 2011
Pro rok 2011 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet
vyrovnaný. Rozpočtem, tedy finančním plánem územně
samosprávného celku, se řídí financování veškerých činností obce.
Část příjmová i výdajová činila shodně 9 079 700,- Kč.
V průběhu roku byl rozpočet navýšen o částku 315 000,- Kč
(dotace + finanční dar). Na jednání 20. 6. 2011 bylo přijato
usnesení, na základě kterého došlo k zapojení části zůstatku
na běžném účtu obce z roku 2010 do rozpočtu. Jednalo se
o částku 1,6 mil. Kč na dofinancování akcí, se kterými nebylo počítáno při sestavování rozpočtu (m.j. oprava havarijního
stavu zdravotně technické instalace v MŠ, dokončení povrchu místní komunikace v Dolní uličce, projektová dokumentace na stavbu budoucí retenční nádrže ve Svaté). V průběhu
roku (k 1. 11.) bylo přijato celkem 9 rozpočtových opatření.
Finanční dotace poskytnuté obci:
– 150 000,- Kč
oprava střechy na sokolovně (poskytovatel JMK)
– 150 000,- Kč
projekt na retenční a záchytnou nádrž ve Svaté (poskytovatel JMK)
– 12 500,-Kč
na zlepšení odpadového hospodářství (poskytovatel
Respono, a.s. Vyškov)
– 150 000 Kč
na opravy MŠ (poskytovatel JMK)
– 10 800 Kč
pro jednotku SDH (poskytovatel JMK)
Finanční podpora pro organizace a spolky působící
v obci:
– SDH
30 000,- Kč
(na kulturní akce)
– TJ. Sokol
23 000,- Kč
(dtto)
– TJ. Sokol
5 000,- Kč
(na malotraktor)
– stárci
10 000,- Kč
(Václavské hody-kroje)
– Spolek N.Bonaparta
3 000,- Kč
(kulturní akce)
– Babské hody 15 000,- Kč

– fotbalový Veterán klub
5 000,- Kč
(poháry)
– ZO ČZS Lovčičky
1 715,- Kč
(výstava vín, poháry)
Příspěvek ve výši 35 000,- Kč byl poskytnut Farnímu
úřadu v Otnicích na opravu obrazů Křížové cesty v kostele
sv. Václava v Lovčičkách. Oblastní Charitě v Hodoníně –
Centru denních služeb ve Slavkově u Brna – byl ZO schválen finanční příspěvek 1 000,- Kč a Asociaci rodičů a přátel
postižených dětí „Paprsek“ se sídlem ve Vyškově byl poskytnut dar rovněž v částce 1 000,- Kč.
Obec je zřizovatel jedné příspěvkové organizace a tou je
místní mateřská škola, která na provoz obdržela
300 000,- Kč. Za žáky navštěvující Základní školu
v Otnicích bylo v rámci tzv. neinvestičních transferů uhrazeno Obci Otnice 280 000,- Kč.
Největší investiční akcí realizovanou v tomto roce bylo
vybudování inženýrských sítí pro výstavbu 13 rodinných
domů Pod zahrádkami. Zhotovitelem stavby byla firma
EKOSTAVBY Brno a celkové náklady činily 2,3 mil. Kč,
- (za odkup plynárenského zařízení firmou JMP Net získala
obec zpět 280 tis. Kč).
Další neméně důležitou a již velmi potřebnou akcí byla
oprava střechy na budově sokolovny-opravu provedla
firma M. Snášela z Archlebova, náklady 251 tis. Kč.
Výhledově plánovaná přístavba a modernizace budovy sokolovny si v první etapě vyžádala provést přeložení části stávající distribuční soustavy (DS – venkovní vedení NN)
a vybudování nové části DS. Na tyto práce obec ze své
pokladny vynaložila částku 240 tis. Kč.
V mateřské škole byl ve velmi rekordní době, v době letních prázdnin, odstraněn havarijní stav zdravotně technické
instalace, zrenovována byla jak výdejna stravy, tak zejména
sociální zařízení pro děti – vynaložené náklady dosáhly
252 tis. Kč.
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Další větší realizované akce – dokončení místní komunikace v Dolní uličce, zpracování projektové dokumentace na
retenční nádrž ve Svaté, geologicko-průzkumný vrt svahu
Pod skalou, prodloužení vodovodního řadu do statku – si
vyžádaly náklady ve výši 600 tis. Kč.
Obec v současné době hospodaří v rámci svého rozpočtu
a bez dluhové služby, tzn. že není zatížena úvěrem ani žádnou
jinou půjčkou. Největší investicí, o které již delší dobu mluvíme a která nás ještě čeká (a nemine), je realizace výstavby
kanalizace a čističky odpadních vod. Projekty a povolení jsou
přichystána, vlastní stavba nás prozatím z důvodů finančních
„míjí“. Obec v dubnu letošního roku vypověděla rámcovou
smlouvu o zpracování grantových projektů uzavřenou
s firmou PNO Consultants Praha a v současné době ZO činí
kroky nutné k výběru subjektu, jehož úkolem bude poradenská činnost pro zajištění financování této pro obec náročné

akce ze zdrojů Evropské unie po vypsání výzvy a to nejspíše
ze Státního fondu životního prostředí.
V roce 1996 byl schválen a tehdejším zastupitelstvem
obce přijat tzv. Program obnovy vesnice, jehož cílem
bylo m.j. uchovat a obnovovat společenské a kulturní tradice
vesnice, zachovat zdravé životní prostředí, udržet ekologicky
nezávadné hospodářství regionu. Součástí Programu bylo
i stanovení akcí vedoucích ke zkvalitnění občanské vybavenosti, technické infrastruktury v obci a pod.
V uplynulých 15-ti letech byly vize Programu naplňovány,
dnes je třeba určit a stanovit další priority a směr rozvoje na
období příštích let. Prostřednictvím Zpravodaje vyzýváme
občany a spolky působící v naší obci k veřejné diskusi na
toto téma a k předložení připomínek a podnětů, které budou
veřejně projednávány začátkem roku 2012.
starostka obce

Informace z obecního úřadu
Zastupitelé rozhodli o navýšení poplatku za vodné za rok
2011 o 1,- Kč, oproti roku 2010, tedy na 27,- Kč/1 m3, ze stávajících 26,- Kč. O výši stočného, poplatku za psa a o výši
úhrady za sběr, odvoz a likvidaci směsného komunálního
odpadu (popelnice) rozhodnou zastupitelé na svém jednání
v měsíci prosinci.
Obecní úřad započne s vybíráním poplatků od středy 1. 2.
2012 a dále vždy v pondělí a ve středu. Platby lze provést
bezhotovostně převodem na účet obce č. 8325731/0100, jako
variabilní symbol nutno uvést číslo popisné RD poplatníka.
Podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2009
o místním poplatku za sběr a odstraňování komunálního
odpadu je daný poplatek splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku. V případě kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1 500,- Kč, je možné poplatek uhradit
ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti do 31. 3.
a 31. 5. daného roku.
Ludmila Topolářová

bím předchozího roku se počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 65 osob. Míra nezaměstnanosti byla 8,3%. Míra nezaměstnanosti v ČR ke stejnému datu byla 7,9%.
Ke konci října evidoval ÚP v mikroregionu Vyškov 1717
osob, míra nezaměstnanosti byla 8,4%. Mikroregion
Slavkov měl v evidenci ÚP 783 osob (míra nezaměstnanosti
7,4%) a v mikroregionu Bučovice to bylo 772 osob (MN
9,4%).
Podporu v nezaměstnanosti poskytoval v měsíci říjnu ÚP
ve Vyškově 987 uchazečům o zaměstnání, tj. 25,7 % všech
osob vedených v evidenci.
Nejnižší nezaměstnanost byla v obcích Zbýšov (4,5%)
a Březina (0%). Nejvyšší nezaměstnanost (21,1%) vykazovala obec Podbřežice. Na jedno volné pracovní místo
v současné době připadá v průměru 20,3% uchazečů.
V naší obci bylo ve sledovaném období celkem 22 nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti činila 7,7%.
Ing. Jaroslava Hrozková

Upozornění

V roce 2011 se narodili tito občánci:

Poplatky

Obecní úřad upozorňuje ty občany, kteří zapomněli, nebo
nechtějí respektovat skutečnosti, že kontejnery umístěné po
obci slouží na separovaný, tedy tříděný, odpad.
Těžko se sžívám se skutečností, že jsme dosti často upozorňováni svozovou firmou na situaci, kdy nádoby na plasty,
papír či sklo obsahují např. kusy železa nebo jiný odpad sem
nepatřící. Všem občanům, kteří poctivě třídí odpad, děkuji.
Ing. Jaroslava Hrozková

Statistika dat obyvatel
K datu 1. 11. 2011 je v naší obci hlášeno k trvalému pobytu celkem 570 občanů, z toho 230 mužů, 247 žen a 93 dětí
do 18 let. Kategorie dle věku:
– děti do 15 let
85
– 15 až 18 let
8

Statistika Úřadu práce ve Vyškově (k 31. 10. 2011)
K uvedenému datu bylo na Úřadu práce (ÚP) ve Vyškově
evidováno celkem 3837 osob. Ve srovnání se stejným obdo-

Šárka Kalvodová
Denisa Šebestová
Jakub Hudec
Alžběta Vytopilová
Samantha Jeřábková
Veronika Maresová
Johana Khorová

leden
únor
duben
červen
září
září
srpen

Z našich řad odešli:
Marie Břoušková
Matěj Žbánek
Petr Filla
Jan Chalupa
Marie Žbánková
Vilma Grumlová
Ilona Demková
Rudolf Spáčal
Miluše Bartáková
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Děti v září nastoupily do nového.
Velký dík patří všem, kteří pomáhali
a zasloužili se o to, abychom vše stihli
do začátku školního roku. Paní starostce, která celou akci
koordinovala, panu Topoláři, panu Pacnerovi staršímu
i mladšímu, paní školnici Adámkové, paní Laštůvkové, panu
Hlaváčkovi a Pivodovi, panu Hanikovi, paním učitelkám –
všem, kteří dokončovali drobnosti, uklízeli a nachystali školku opět k provozu.
A tak v září vítala 25 dětí nejen krásně vyzdobená školka,
ale i nové zrekonstruované prostory. Ať se vám děti u nás
líbí!
Mgr. Marie Dufková, ředitelka MŠ

Co je nového v mateřské škole
V loňském školním roce 2010/2011 bylo zapsáno 24 dětí,
z toho 14 chlapců a 10 děvčat. 7 dětí odešlo do ZŠ Otnice.
Hlavní akcí letošních prázdnin byla celková rekonstrukce
odpadů a vodoinstalace v budově školy. Tato rekonstrukce
proběhla na základě potřeby řešit jejich nevyhovující stav.
Současně byla opravena výdejna stravy, WC pro zaměstnance a umývárna a WC pro děti. Rekonstrukci, nové zařízení,
obložení, dlažbu, vše obstarala firma pana Topoláře a pan
Pacner se synem.

Střípky ze Základní školy Otnice – díl II.
I. ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY
Základní škola v Otnicích je již mnoho let navštěvována
i žáky z Lovčiček a to již od 1. třídy. Proto si dovolím se
s vámi podělit o další informace z naší školy. Chtěl bych tím
navázat na článek z loňského roku. V článku se dovíte tentokrát nejen o počtech žáků, ale také čeho jsme dosáhli a co
plánujeme do budoucna.
V loňském školním roce navštěvovalo naši školu 38 žáků
z Lovčiček, v letošním roce již 51. Celkový počet všech žáků
školy je 234. Jsme velmi rádi, že se dětem u nás líbí a že jim
nevadí ani dojíždění, které zvláště nyní v zimě není příjemné. I rozvrh hodin je stanoven tak, aby na spoje čekat nemuseli, zvláště naši nejmenší prvňáčci, kterých je v letošním
roce celkem 7 mají tu výhodu, že jedou s naší p. družinářkou
Martinou Tomašíkovou někdy autobusem až domů. Starší
děti jsou zvyklé využít čas v učebně informatiky, či si zajít
zasportovat do některého ze zájmových útvarů.
Mezi zájmové útvary, které nabízíme patří:
a) ze sportovních – sportovní hry, florbal, gymnastika,
volejbal a nově také atletika
b) z kulturních – pěvecký kroužek pro mladší a starší žáky,
hra na flétnu, hudební nauka či hra na hudební nástroj (klavír, kytara)

c) z výukových – španělština a ruský jazyk (samozřejmě
hlavními cizími jazyky je anglický a německý jazyk)
Kromě těchto pravidelných zájmových útvarů, připravujeme pro žáky řadu dalších zajímavých akcí z kterých vybírám: soutěž „Superstar“, lyžařský kurz pro mladší či starší
žáky, program „Hasík“ o požární technice, noc ve škole,
pokusy ve fyzice, plavání pro mladší žáky, pohádkové
„Tetiny“ či jiná filmová představení a v neposlední řadě
mnoho soutěží a olympiád spojených s vyučovacími předměty - např. Zeměpisná olympiáda, Matematická olympiáda
(Pythagoriáda), soutěž „Mladý historik“, „Archimediáda“ či
štafetový závod na počest E. Zátopka a mnoho dalších.
Také jsme zahájili spolupráci s atletickým oddílem, který
zasvěcuje naše nejmenší (od MŠ až do 5. třídy) do tajů atletiky. K tomu je velmi vhodný prostorný víceúčelový sportovní areál, který se nalézá v těsné blízkosti školy. Ten je využíván i na další sportovní aktivity v průběhu školního roku.
Žáci se také účastní řady exkurzí, podle různých aktuálních
nabídek. Velmi poučná byla nedávná exkurze nejenom za
pražskými památkami, kde žáci mohli vidět na vlastní oči ty
konkrétní věci, o kterých se učí. Např. Karlův most,
Staroměstské náměstí s orlojem, Národní divadlo, Barrandovské filmové ateliéry a mnoho dalších zajímavých míst.
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V současné době se žáci připravují na vánoční vystoupení
na náměstí Svobody, určitě se řada z nich těší, jak ukáží rodičům, co se již naučili.
II. VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE A UČITELÉ
Na I. stupni (1. až 5. třída) navštěvuje naši školu celkem
118 žáků, přičemž z Lovčiček je 30 žáků. Na II. stupni
(6. až 9. třída) je to celkem 116 žáků, z nichž 21 je
z Lovčiček. Celkem naše škola vzdělává 234 žáků z obcí
Bošovice (od 5. třídy), Lovčičky, Milešovice (od 5. třídy)
a Otnice. Z tabulky je jasně patrný rostoucí počet dětí
v nejnižších ročnících.
Pro lepší přehled uvádím tabulku s jednotlivými jmény
učitelů a počtem žáků z Lovčiček v jednotlivých třídách.
Třída
1.
2.
3.
4.
5.A
5.B
6.
7.A
7.B
8.
9.

Třídní učitel/ka
Počet dětí z Lovčiček
Mgr. Lenka Vojáčková
7
Mgr. Hana Veselá
6
Mgr. Dana Matyášová
6
Mgr. Kateřina Korcová
5
Mgr. Drahomíra Floriánová
3
Mgr. Ludmila Vojáčková
3
Miroslava Bočková
6
Mgr. Dana Skaláková
4
Ing. Hana Šťastná
2
Mgr. Zdeňka Swierková
6
Mgr. Ivana Čermáková
3

Další pedagogičtí pracovníci školy:
Výchovná poradkyně pro poruchy učení,
tříd. uč. ve 2. třídě
Mgr. Hana Veselá
Výchovná poradkyně pro volbu
povolání
Mgr. Hana Třetinová
Školní metodik prevence
Mgr. Ivana Čermáková
Učitel přírodopisu a chemie
Mgr. Jan Novák
Učitelka anglického jazyka
Ing. Alena Jirásková
Učitelka na I. stupni
Mgr. Hedvika Menoušková,
od 1.1. Mgr. Dagmar Kovaříková
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.
III. PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Nejbližší akcí je již zmíněné vánoční vystoupení na náměstí Svobody, které se uskuteční již
3. 12. od 11,45 hod. Věřím, že to bude opět
velkolepé a že teplota ne teploměru neklesne
tolik, jak v loňském roce, kdy bylo mínus 17
stupňů.
Druhou akcí je připravovaná zimní škola
v přírodě pro žáky 4. a 5. tříd se zaměřením na
sjezdové lyžování, která se uskuteční ve druhé
polovině února v Koutech nad Desnou. Byli
jsme mile překvapeni, jaký byl mezi rodiči
i dětmi o tuto akci zájem. Příští školní rok
pojedou opět naši sedmáci.
Pro žáky 8. a 9. tříd se nám velmi osvědčil
projekt „Moje volba“, který umožňuje žákům,
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kteří budou odcházet na střední školy dobrý rozhled
o současném trhu práce. Žáci jezdí zdarma do různých firem
a společností, kde se seznamují s různými profesemi, aby
věděli, co která práce konkrétně obnáší. Věříme, že si tak
snáze najdou vhodnou střední školu a také, že si vyberou
práci, která je bude bavit.
V neposlední řadě věřím, že se vydaří i zahraniční zájezd,
který připravujeme vždy jednou za dva roky. Tentokrát nás
v červnu čeká francouzská Normandie, Bretagne a zámky na
Loiře. Na naší relativně nevelkou školu se domnívám, že to
je lákavá nabídka.
IV. PROJEKT EU – PENÍZE ŠKOLÁM
V současné době je jasně vidět všude kolem nás nedostatek finančních prostředků na jakékoli potřebné věci. Jedinou
možností jak dosáhnout na větší obnos finančních prostředků, jsou tzv. evropské peníze z fondů EU. Jsem rád, že
kolektiv našich pedagogických pracovníků šel do toho,
i když vím, že to nebude lehké a že to dá velmi mnoho času
a práce. Ve výsledku to bude však velký přínos pro školu,
která tím získá interaktivní vybavení řady učeben dataprojektory. Dnes už křída a tabule prostě nestačí, tato technika
umožní udělat výuku zajímavější a názornější. Věřím, že to
přispěje i k lepším znalostem našich žáků a možná i vašich
dětí. Za to, že se povedlo získat přes 1.200.000,- Kč patří
velké poděkování všem našim učitelům, hlavně však p. zást.
ředitele Mgr. Ivě Benušové.
V. SLOVO ZÁVĚREM
Snad jsem čtenáře těchto řádků příliš nevyčerpal dlouhým
čtením o škole, která, jak já věřím, má dětem co nabídnout.
Nevím, zda se najde ještě trošku místa pro některé obrazové
materiály, které jsem si pro vás čtenáře připravil z akcí naší
školy. Veškeré podrobné informací o Základní škole Otnice
získáte na stránkách www.zs.otnice.indos.cz
Na závěr mi dovolte všem popřát hodně zdraví a úspěšný
nový rok 2012, zejména však naší obětavé dvojici: paní
vedoucí kuchařce Miroslavě Tomašíkové a paní hospodářce
Jesefce Doležalové, které jsou dlouholetými zaměstnankyněmi naší školy. A v neposlední řadě chci popřát i dětem
hodně úspěchů v řadě soutěží a olympiád, které je letos čekají a prvňáčkům hodně kamarádů. Ať nám všem dělají hlavně
tu radost, právě v nich je přece naše budoucnost.
Autor příspěvku: Mgr. Hynek Zavřel
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Společensko-kulturní akce
me od svých maminek a babiček. Doufáme, že jsme tímto
Akce lovčičských žen
udělaly naším spoluobčanům radost. Již druhým rokem jsme

Stalo se již tradicí, že lovčičské ženy, které mají velikou
zálibu ve zpívání, vypomáhají obecnímu úřadu při organizování akcí pro spoluobčany.
Jednou z těchto akcí bylo v měsíci únoru setkání nazvané
„Na plku“. Každý starší člověk si uchovává vzpomínky na své
dětství a mládí, rád si o této době povídá, proto jsme se pokusily přiblížit v humorných scénkách čas, kdy se lidé
o dlouhých zimních večerech scházeli, povídali si a zpívali.
Oprášily jsme pár zapomenutých písniček, které si pamatuje-

s tímto naším programem byly pozvány do sousední obce
Otnice. I tady máme tým fanoušků, kteří se na naše vystoupení těší, a tak doufáme, že budeme v naší činnosti pokračovat.
Druhou akcí našich žen byly již tradiční babské hody, které
se konaly počátkem měsíce června. Tentokrát nám počasí
přálo, nepršelo, a tak se odpolední veselice na návsi vydařila. Děkujeme všem, kdo přispěl svým darem do bohaté tomboly a také těm, kdo nás v našem počínání přišel podpořit,
jak na odpolední, tak na večerní babskohodovou zábavu.
Třetí akcí je vánoční posezení, které vždy
směřujeme na počátek adventu. Posedíme, popijme dobrého svařáčku, zazpíváme pár krásných vánočních koled a rok je ten tam. Pokud
tato akce udělá někomu radost alespoň tolik co
nám, kteří ji připravujeme, tak se věc zdařila.
Nakonec ještě nutno vyjmenovat pár akcí
pořádaných v naší obci, kde naše zpěvačky
přispěly, jak se říká „s troškou do mlýna“:
tradiční košt vína, fotbalový turnaj veteránů
a adventní koncert pořádaný ZŠ Otnice na
Nám. Svobody v Brně.
Za ženy sepsala: Skulínková Olga

Sbor dobrovolných hasičů

něj upozornit alespoň touto formou. Není mnoho sborů na
Moravě, ba v celé republice s tak bohatou historií
a tradicemi. Je to příběh, který se prolíná s historií obce,
a dotýká se takřka každé rodiny v ní. Je velká škoda, že si
málokdo pamatuje nebo chce pamatovat historii, třeba tu lovčičskou-hasičskou. Mnohdy z ní mrazí a má nám co říct.
Kdo do ní mohl nahlédnout, nebo je i pamětníkem, jistě mi
dá za pravdu. Týká se opravdových lidí, života i smrti.
Najdete v ní souvislosti k našim tradicím. Třeba
k Ostatkové zábavě, kterou každoročně pořádáme, a kterou
si sbor zajišťuje prostředky na vybavení a techniku už od
roku 1925. Maškarní bály pro děti v Sokolovně si pamatuje
většina dříve narozených a letní noci na Sóle tu jsou s malou
přetržkou taky několik desetiletí. Pořádáme sportovní dny
pro děti a věnujeme se mladým hasičům v požárním sportu.
18 našich členů zajišťuje chod zásahové jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce, která se účastní výcviku, zásahů
a udržuje starší, ale plnohodnotnou a plně funkční techniku
s minimálními finančními prostředky obce.
Myšlenka dobrovolnosti se nejvíc projevovala a uplatňovala v těžkých dobách, ale s přirůstajícím blahobytem se
schovává v pozadí. Na živly už nejsme sami, máme techniku. Beznaděj, kterou si často procházeli naši předkové už
nebereme na vědomí, ale jen dokud se nám něco nestane.
Odkaz se přizpůsoboval době i politice, často politika kroutila odkaz. Ale to co bylo napsáno před 125 lety platí dodnes.
Je dobré vědět, že se pořád najde pár lidí, kteří to chápou
a bez váhání pomohou a učí to dál svoje děti, tak jako to nás
učili naši předchůdci. Všem těm kteří tak činili, činí, činit
budou, všem kteří za námi stojí, ale i těm, kteří za námi stáli,
ale na tomto světě nás již opustili, patří za to upřímný dík.
Jaroslav Havel, satrosta SDH Lovčičky

Že Jednota hasičská v obci naší nanejvýš potřebna jest
tomu nasvědčuje již poloha obce naší, která kolkolem kopci
a lesy tak obklopena jest, že v pádu nebezpečenství ohně,
jsme sami na sebe poukázáni, neb by požár od obcí sousedních pozorován býti nemohl.
Kdyby i požár od obcí sousedních i pozorován byl (což
ovšem jen v noci a při velké rozsáhlosti jeho pozorovati
možno by bylo), tu opět pro neschudnosť a nesjízdnosť cest
do obce naší vedoucích na pomoc její bychom ne-li nic, tedy
velmi málo spoléhati mohli a tudíž opět sami na sebe poukázáni jsme.
Obec naše nemá na žádné straně silničního spojení a jest
tudíž pro rychlou pomoc ze všech stran uzamknutá.
Obec sama sestává ponejvíce z domků slamou krytých
a jsou tak úzce spojeny, že v pádu nebezpečenství ohně, celá
vesnice shořením ohrožená by byla.
Mezi těmito chýškami stojí filiální chrám páně a škola,
z nichž první Patrona žádného nemá, a tudíž v pádu zničení
obou budov byli bychom úplně na mizině, neb na prostředky
obecní rozhodně spoléhati bychom se nemohli jelikož sotva
ku zapravení povinností obecních dostačují.
Po uvedení těchto důvodů přihlásilo se ku založení
Dobrovolné Jednoty Hasičské 17 členů, jež při tomto sejití
ihned ze svého středu 5 členů, co prozatímní výbor ku podpisu a předložení Stanov na Vele-Slavné c. k. Místodržitelství
sobě vyvolili...
Ode dne, kdy naši pradědové a prapradědové sepisovali
tyto řádky úvodní stránky první protokolní knihy
Dobrovolné jednoty hasičské, nás dělí 125 let. Sbor si výročí připomíná skromně,bez okázalostí, ale je jistě na místě na
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Mladí hasiči
Náplní schůzek je hlavně příprava na okresní soutěže, se
smyslem zdokonalovat se v dovednostech, které pomáhají
děti připravit se na pomoc svým kamarádům, rodině
a spoluobčanům kdykoliv a kdekoliv. Děti se postupně
seznamují s odborností hasičů, která má mnoho rozměrů
a každý může najít své uplatnění.
Kromě hašení požáru a prevence, se zabýváme první
pomocí, orientací v lese a přežití v přírodě. V nejbližší době
nás také čeká kultura a ekologie.
Výsledky soutěží můžete sledovat na stránce OSH Vyškov
nebo na www.hasicilovcicky.estranky.cz
Richard Hudec

Z činnosti fotbalového Veterán klubu Lovčičky
Fotbalový klub veteránů zahájil letošní sezonu 6. května
zápasem v nedaleké Blučině, kde vyhrál v poměru 3:2. Na
následující zápas jsme zajeli do trochu vzdálenějších slovenských Malých Levár. Zde utkání skončilo nerozhodně
a to 2:2.
Další zápas se uskutečnil v Šitbořicích za účasti mužstev
z Velkých Hostěrádek, Lovčiček a místních. Naši veteráni
zde obsadili 3. místo.
8. srpna zajíždíme k přátelskému zápasu do obce
Kozojídky. Toto utkání se odehrálo u příležitosti 50. narozenin našeho člena p. Jaroslava Vinklera. Utkání skončilo
výhrou našeho hostitele 4:2.
Na pozvání fotbalového klubu veteránů NK Vallis Aurera
zajíždí náš fotbalový klub ve dnech 19. - 22. 5. 2011 do
města Kutjevo v Chorvatsku. Po celou dobu pobytu byl pro
nás připraven bohatý sportovní i kulturní program.
Fotbalové utkání jsme sehráli na ligovém stadionu
v městečku Velika, který skončil vítězstvím domácích
v poměru 3:2. Součástí našeho programu byla i návštěva
města Požega, kde se nám dostalo přivítání panem starostou,
který nás seznámil s historií, současností ale i blízkou
budoucností tohoto města.
Velmi zajímavá byla pro nás návštěva jednoho z největších
vinných sklepů v Chorvatsku v městečku Kutjevo.
S našimi krajany žijícími léta v Chorvatsku jsme se setkali ve městě Kaptolu, kde nás kromě uvítání starostou čekal
kulturní program plný moravských a českých písniček.

Oddíl stolního tenisu
Minulá sezona byla zatím naše nejúspěšnější v historii.
Díky pravidelnému tréninku a středečním turnajům na
Moravské Slavii jsme ve třetí třídě potvrdili roli favorita
takovým stylem, že jsme neztratili ani bod, což se nepodařilo letos žádnému družstvu na okrese a postoupili jsem
z prvního místa do druhé třídy. Naším cílem je udržet se
v těžké konkurenci, protože mezi II. a III. třídou je velký
rozdíl. Chceme dál trénovat s hráči z vyšších soutěží
a zkvalitnit trénink, protože věříme, že máme stále co
zlepšovat.
Naše výsledky můžete sledovat na www.pinec.info

Na oplátku zavítal chorvatský klub k nám na fotbalový
turnaj, který se konal ve dnech 8. - 10. září. Vítězství si odnesl domácí tým, když porazil Chorvaty 3:2. Na druhém místě
se umístili hráči z Chorvatska a třetí místo patřilo našemu
B družstvu.
Organizátoři akce připravili pro své hosty rovněž zajímavý
program spočívající v prohlídce zajímavostí Brna a zejména
pamětihodností hlavního města Prahy.
V sobotu byli hosté přivítáni na místní radnicí starostkou
obce, která seznámila s historií i současností obce a předala
drobné upomínkové předměty. Po ukončení turnaje
a společné večeři následoval krátký kulturní program
v podání místního pěveckého ženského sboru. Celý večer se
nesl v příjemné přátelské atmosféře a všichni věříme, že
v činnosti Veterán klubu Lovčičky nebyl zdaleka posledním.
Jan Podloucký st.

Cvičení v Lovčičkách
Každý ví, že pravidelný pohyb je pro zdraví člověka prospěšný. Na toto téma také bylo popsáno spoustu moudrých
knih a článků, jenže…! Lehce se to řekne, hůře se to udělá.
Velký rozdíl je, vědět, jak být fit, ale druhý, něco pro své
zdraví opravdu udělat. Někdy je to velice těžké se přinutit,
ale pokud svoji „lenost“ přemůžeme, cítíme se lépe a naše
tělo se nám za naši námahu brzy odmění.
Stalo se již téměř „tradicí“, že i v Lovčičkách se najdou
dámy, které na své zdraví myslí a chodí pravidelně cvičit.
Cvičení se koná každý týden v Mateřské škole Lovčičky
vždy v pondělí a středu od 19:00 do 20:00 hod. Je určeno pro
všechny věkové kategorie! Kombinujeme aerobní cvičení se
cvičením na velkých gymnastických míčích i overballech
(malých gymnastických míčích), posilujeme a zpevňujeme
všechny typicky ženské problematické partie. Pokud přemůžete svoji pohodlnost a přijdete si zacvičit, určitě nebude litovat!
Chtěla bych svým jménem poděkovat těm, kteří to ihned
nevzdávají. Najdou si ve svém drahocenném čase chvíli, kterou věnují svému zdraví. Doufám, že bude přibývat zejména
těch, kteří místo výmluv se donutí a přijdou si s námi zacvičit. Protože nakonec: DĚLÁTE TO PRO SEBE!!!
Za všechny nevymlouvavé cvičenky Eva Matyášová
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Fotbalový fanclub ve spolupráci s hráči a lovčičskými maminkami
pod záštitou TJ Sokol Lovčičky pořádal v letošním roce dvě akce:
7. 8. 2011
Nohejbalový turnaj
a dětský den
Počasí nám přálo a tak byla i hojná účast.
Hráčů se sešlo kolem 30ti a dětí k 50-ti. Pro
děti byly připraveny sportovní soutěže za
odměnu s večerním opékáním špekáčků,
pro maminky káva se zákuskem a pro
všechny grilované speciality. Nohejbalový
turnaj si vzal pod patronát pan Josef Marek.
A hry pro děti připravila děvčata
z fotbalového fanklubu.

24. 9. 2011 Ukončení léta
Tato akce byla zaměřena především na děti.
S pomocí lovčičských maminek jsme připravili
zábavné odpoledne v podobě dlabání a zdobení
dýní, stavění zvířat z kaštanů a opět spoustu her.
I tentokrát nám počasí přálo a tak přišlo spoustu
dětí i rodičů. Káva, zákusky i grilování již bylo
samozřejmostí. Odměnou pro děti byl nalezený
poklad a večerní opékání špekáčků s písněmi
u kytary. Hry pro děti připravila Jitka Valihrachová
a kreativní část měla na starost Irena Birkeová.
Touto cestou by jsme chtěli poděkovat všem,
kteří nám pomáhali v organizaci obou akcí a také
Vás pozvat na další zajímavé akce plánované
v příštím roce.
Organizátoři akce
Také v roce 2011 jsme pravidelně trénovali florbal v sokolovně. Nejvýznamnější událostí letošního roku byla dohoda s nově utvořeným oddílem ve Slavkově u Brna, kam od nynějška mohou přestupovat hráči, kteří dosáhnou věku dvanácti let a mají zájem pokračovat na vyšší úrovni. Slavkovský oddíl letos připravuje své svěřence na žákovskou
florbalovou ligu, do které se hodlá zapojit příští rok. Tréninky se tam prozatím konají jednou týdně, do budoucna se počítá se
dvěma dny v týdnu a víkendovými ligovými zápasy. Z našich hráčů přešli do Slavkova tři žáci, kteří však nadále navštěvují
naše středeční tréninky a pomáhají s organizací cvičební jednotky jako asistenti. Průměrná účast na našich trénincích byla 10
hráčů ve věku od sedmi do třinácti let. Stejně jako v minulosti zahajujeme rozcvičením, pokračujeme strečinkem a nácvikem
herních dovedností. Poté následují zápasy v turnajovém systému.
Jan Adámek

Žákovský florbal v roce 2011

Pálení čarodějnic
Poslední dubnové odpoledne již tradičně patřilo všem malým
čarodějnicím a čarodějům, pro které lovčičské maminky připravily
„pálení čarodějnic”. Letos se akce rozrostla o průvod všech masek
od místní sokolovny až na hřiště ve Svaté. Tam byly pro děti připraveny soutěže s čarodějnickou tematikou, výtvarná dílna a společné
zpívání u kytary. Všechny děti byly po zásluze odměněny sladkostmi a špekáčkem, který si po upálení čarodějnice opekly. Večerní
táborák s místními muzikanty udělal radost všem těm, kteří se
celou zimu těšili na první společné muzicírování pod širým nebem.
Děkuji touto cestou Sokolu Lovčičky a Obecnímu úřadu
Lovčičky za sponzorství a Jitce Valihrachové za maximální nasazení při moderování.
Irena Birkeová

Nová výstavba

Družina na dětském hřišti

Zahájení školního roku

Práce na osvětlení
retenční nádrže

Velika - zájezd veteránů do Chorvatska

Kynologický klub ZO Lovčičky
Oznamujeme všem přátelům kynologie, že náš klub – ZO Lovčičky, uspořádal pětkrát zkoušky
z výkonu podle národního i mezinárodního zkušebního řádu. Zúčastnilo se celkem 38 psovodů,
včetně z cizích organizací. Všichni úspěšně splnili.
Na sportovním odpoledni v Lovčičkách, které pořádal místní sbor dobrovolných hasičů, jsme
dětem předvedli ukázky z výcviku a děti samy si mohly vyzkoušet náročnou práci figuranta. Naše
ZO přijala pozvání do obce Diváky, kde děti mohly na konci vystoupení pejsky odměnit
i pohladit. Všem se vystoupení velmi líbilo.
Dne 26. 6. naše organizace připravila pro děti „CESTU POHÁDKOVÝM LESEM“, při které
byly děti za splněné úkoly odměňovány sladkostmi. Počasí se nám vydařilo a i tuto akci jsme
zakončili ukázkou z výcviku.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám jakkoliv při našich akcích v letošním roce pomáhali. Přeji všem našim členům
a jejich rodinám do roku 2012 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Za výbor kynologického klubu ZO Lovčičky – Irena Schettlová, hlavní výcvikář

Kalendář 2012
Na sklonku října se našim občanům dostalo příjemného překvapení v podobě stolního obrázkového kalendáře na rok
2012.
Historické fotografie logicky a zdařile navázaly na předloňský kalendář, který dokumentoval dění a současnou
podobu Lovčiček. Ten nový potěšil mnoho místních (ale
i řadu přespolních) rodáků, pamětníků, lovčičských patriotů,
zkrátka staromilců, kteří se rádi ohlédnou do dřívějších let.
Některé fotografie jsou staré více než sto roků, jiné
k tomu nemají daleko. Na mnohých pamětník objeví
známé tváře, nebo svoje nejbližší, případně i sám sebe.
Ze všech fotografií pak dýchá trocha nostalgie
a vyvolává dobrý pocit ze starých časů.
Zkrátka, zalistovat si v těchto stránkách, je milým
ohlédnutím za dětstvím a mládím. Kalendář svědčí
o tom, jak se s každou odešlou generací pomalu
a nenávratně mění podoba Lovčiček. Pro mladé je zase
dokladem toho, jak ta naše obec vlastně dříve vypadala a jak se zde lidem žilo. Těch 26 snímků kalendáře
vyvolává vzpomínku, úsměv či dojetí, přinutí trochu se

pozastavit v čase. Vzpomenout na blízké a známé, kteří už
Lovčičky nenávratně opustili, ale zanechali zde nesmazatelné
stopy svého života a své práce. Po kterých nám, součastníkům, zůstala malá, úhledná dědinka, kterou máme rádi a která
je naším domovem.
Moje upřímné poděkování patří obecnímu zastupitelstvu
a především paní starostce, kteří umožnili vznik tohoto
kalendáře.
Díky za tento hezký dárek, který nás bude provázet celým
příštím rokem 2012.
Svatava Urbánková

SLOVO ZÁVĚREM
Vážení občané,
blíží se konec roku, doba, které je vždy neodmyslitelně spjata s bilancováním uplynulých 12 měsíců, hodnocením
všeho, čeho jsme v uplynulém roce dosáhli ale i toho, co jsme chtěli, ale nestačili či nemohli vykonat. Prostřednictvím
našeho Zpravodaje chci poděkovat celému zastupitelstvu i zaměstnancům obecního úřadu za odvedenou práci
v tomto roce. Poděkování patří rovněž občanům i organizacím, kteří svým dílem přispěli ke zvelebení naší obce a svůj
volný čas věnovali ku prospěchu nás všech. Patří se rovněž poděkovat těm, kteří článkem či fotografiemi přispěli do
tohoto Zpravodaje.
Vážení spoluobčané,
Zpravodaj obce již tradičně přichází do Vašich domovů v čase adventním, v čase příprav na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Přeji Vám všem, ať jsou tyto svátky
prodchnuty vzájemnou láskou, štěstím a pocitem sounáležitosti jednoho k druhému.
Do Nového roku pak přeji stále pevné zdraví těm, kterým nechybí a těm našim spoluobčanům a blízkým, kterým se ho zrovna nedostává, přeji zdraví v míře potřebné. Společně všem pak přeji splnění nadějí a přání
radostnějšího pohledu do Nového roku 2012.
Ing. Jaroslava Hrozková
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