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ROČNÍK IX. • PROSINEC 2012

obce Lovãiãky

Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané, existuje spousta indicií, podle kterých lze zcela jednoznačně dovodit, že se blíží Vánoce a konec roku. O této skutečnosti nás
ujišťuje i vydání Zpravodaje obce Lovčičky, který se k vám v těchto dnech
dostává.

Věřím, že i v tomto čísle najdete informace, které vás zaujmou, pobaví
a možná ty, které nás přivedou k zamyšlení.
Jaroslava Hrozková
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Jak se máme ve školce

Od ledna 2012 navštěvovalo naši mateřskou
školu 26 dětí. I když byl tento počet náročný
pro děti i zaměstnance školy, pomáhá nám náš
Školní vzdělávací program „My jsme kamarádi“. Cíle programu jsou zaměřeny na vztahy
mezi dětmi, vzájemnou toleranci, pomoc, respektování věkových zvláštností a vývoje dítěte.
Proto byly také starší děti našimi velkými pomocníky. Jsou zvyklí postarat se o mladšího kamaráda na vycházce, pomoci mu při oblékání,
úklidu hraček apod.
V zimních měsících jsme nezapomněli na
zvířátka a donesli jsme jim „dobroty“ do zásypu
za chatami. Maškarní ples ve školce byl ve znamení pohádek, kterými nás provázel Kašpárek.
Začátkem března jsme s dětmi navštívili místní
knihovnu a do mateřské školy přijel kouzelník.
Ke Dni matek jsme již potřetí uspořádali „Odpoledne s maminkou“ na školní zahradě.

Hodně akcí nám přinesl červen. Společně
s MŠ Bošovice jsme navštívili zámek Milotice,
kde jsme objednali „kostýmovou prohlídku“.
Děti, paní učitelky i teta Martina se nastrojily
do kostýmů princů a princezen. Průvodkyní
byla komtesa, která dětem přiměřenou formou
přiblížila život na zámku. Na závěr prohlídky
se konala ve velkém sále přehlídka s tancem při
hudbě. Princové si zašermovali a po společném
fotografování jsme odešli do zámeckých zahrad. Zde jsme obdivovali jezírka – jedno plné
rybiček, druhé drobných mincí – tunely z keřů
a stromů a krásné obrazce ze zeleně. Počasí
nám přálo a když začalo pršet, už jsme byli
schovaní v autobuse. Výlet se nám moc líbil.
Další akcí byla návštěva divadla Radost
v Brně, představení „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Divadlo Radost je zárukou kvalitního
kulturního zážitku. I tentokrát jsme nebyli zklamáni.
Nezapomínáme ani na krásnou přírodu,
která nás obklopuje. Les kolem Lovčiček nás
přivítal při šipkované za pokladem. Skupina
starších dětí s paní ředitelkou ukazovala směr
cesty šipkami, sama plnila a zadávala různé
úkoly pro mladší děti s paní učitelkou. Poklad
se nám podařilo najít a v lese nezabloudit.
Na konci června přijeli do naší mateřské
školy pan Mgr. Vojkůvka a paní Spáčilová
s koncertem pro děti „Hudební potěšení“.
Pořad seznamoval děti přiměřenou formou
s hudbou, učil děti hudbu vnímat a chápat.
Na závěr školního roku jsme se rozloučili na
obecním úřadě za účasti paní starostky s dětmi,
které odešly do ZŠ Otnice. Byly to pouze 2 děti
– Jan Kareš a Daniela Bublová.
Ve školním roce 2012/2013 je zapsáno 28
dětí. Dlouhé babí léto nám umožnilo využít
školní zahradu, kterou jsme na jaře osázeli za
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pomoci pana Květoslava Brtníka zelení a přikoupili prolézačku „Hrošík“. V říjnu začalo 7
starších dětí jezdit na 10 lekcí plaveckého výcviku do Vyškova. Zahájili jsme kroužek angličtiny, letos pod vedením lektorky Nely
Bačovské. V letošním roce připravujeme na nástup do ZŠ 12 dětí. Od 15. října začal kroužek
„Edukativně stimulační skupinky pro rodiče
a děti“. V listopadu nás čeká návštěva divadla
Radost „Sněhurka a sedm trpaslíků“. A potom
už těšení na Vánoce.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají při naší
náročné práci. Rodičům, paní starostce i obecnímu zastupitelstvu, sponzorům: Rostěnicím
a.s. a Honebnímu společenstvu Otnice. Panu
Květoslavu Brtníkovi, který nám pomohl s výsadbou školní zahrady a paní Borovičkové,
která dětem upekla perníky na Velikonoce a na
Vánoce perníkovou chaloupku a ozdoby z perníku na stromeček.
Všem přejeme Vánoce plné lásky a v novém
roce hodně radosti a spokojenosti.
Mgr. Marie Dufková, ředitelka MŠ Lovčičky
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Z činnosti zastupitelstva obce v roce 2012
Od komunálních voleb v roce v roce 2010
pracuje v naší obci 7 členné zastupitelstvo,
které se ke svému jednání v roce 2012 sešlo celkem 15 x. Všechna jednání jsou veřejná, což je
dáno zákonem o obcích, nicméně účast občanů
na jednáních je poměrně nízká, za celý rok se
zúčastnilo 25 osob.
V prosinci roku 2011 zastupitelstvo obce
(ZO) schválilo, stejně jako v letech předchozích) rozpočtové provizorium-normu, kterou se
hospodaření obce řídí až do doby přijetí řádného rozpočtu, dále schválilo Dohodu uzavřenou s obcí Otnice o úhradě neinvestičních
nákladů na žáky a strávníky navštěvující ZŠ Otnice a rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000 Kč pro Středisko rané péče
v Brně (poskytuje péči rodinám s dítětem se
zrakovým postižením). Obec dále zveřejnila
Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu týkající se poradenské činnosti
na akci „ČOV a kanalizace“, ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu DSO ŽlaP na rok
2012, schválilo vnitroorganizační směrnici pro
odpisy dlouhodobého majetku obce a rozpočtový výhled obce na léta 2012 až 2014.

Rok 2012
- uzavření smlouvy o dílo na poradenskou činnost na akci „Kanalizace a ČOV“ s firmou
GRANTIKA České spořitelny, a.s. Brno, která
vyšla ze soutěže vítězně
- určena výše poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu (částka stejná jako v roce
2011)
- NADACI ČEZ zaslána žádost o finanční příspěvek v rámci projektu „Oranžové hřiště“ na
výstavbu dětského hřiště
- schválen hospodářský výsledek MŠ Lovčičky
za rok 2011
- projednán a schválen finanční rozpočet obce
na rok 2012 a rozpočet sociálního fondu
- rozpočtové opatření č. 1/2012
- studentům Fakulty architektury VUT Brno zadáno zpracování návrhů revitalizace areálu
bývalého statku
- schváleno vybudování prodloužení hlavního
vodovodního řadu obce směrem k lokalitě
Podcibulčí (územním plánem obce je tato část
určena k individuální výstavbě RD) s finanční
spoluúčastí žadatelů o výstavbu
- starostka přijala písemné rezignace na mandát
člena zastupitelstva obce Ing. Jindřicha Svobody a Miroslava Šmída
- složení slibu nových členů zastupitelstva
Ing. Jaroslava Šitavance a Radka Tomašíka
- stanovení pravidel pro samotěžbu a prodej
dřeva z pozemků obce
- rozhodnuto o poskytnutí finančních dotací
z obce pro spolky a organizací působící v obci
- schváleny směrnice obce pro pokladní operace a podrozvahové účty
- rozpočtové opatření č. 2/2012
- schválen pronájem kiosku a sportovního zařízení obce
- vypsáno výběrové řízení na dodavatele oken
a vstupních dveří v budově radnice
- rozhodnutí ministerstva zemědělství o zmítnutí žádosti o dotaci na stavbu retenční a záchytné nádrže ve Svaté
- rozpočtové opatření č. 3 a č. 4/2012

- schválení závěrečného účtu obce Lovčičky
a vyslovení souhlasu s celoročním hospodařením obce za rok 2011 bez výhrad
- Nadace ČEZ oznámila neposkytnutí dotace na
stavbu dětského hřiště
- schválení nových členů finančního výboru
- projednán bezúplatný převod části pozemků
v bývalém statku z Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví obce
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši
3000 Kč Římskokatolické farnosti Otnic na
úhradu části nákladů spojených s pořízením
nových zvonů do kostela sv. Aloise v Otnicích
- oprava a z části výměna ústředního topení
v obecním bytě (p. Borovičková)
- ZO rozhodlo o bezplatném připojení obce ke
komunitnímu plánu města Slavkova u Brna
(charitní pečovatelská služba a centrum denních služeb pro seniory a zdravotně postižené)
- vybudován nový vstup do dvorního traktu
a zahrady MŠ z budovy školky
- ZO seznámeno s Pravidly pro budování dopravní a technické infrastruktury v lokalitách
určených územním plánem pro individuální
výstavbu RD
- schválení poskytnutí neinvestiční finanční
podpory z rozpočtu JKM pro JSDH obce
- smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená
mezi obcí a Telefonicou O2
- rozpočtové opatření č. 5/2012
- souhlas s umístěním provozovny lehké strojírenské výroby (řezání plechů pomocí laserového řezacího zařízení), firma Vimpex
Lighting, ve skladovací hale umístěné na soukromém poz. p. č. 2200/2
- rozhodnutí o vybudování obslužné komunikace podél vodoteče, poz.p.č. 697
- schválena změna užívání stavby bývalé konírny ve statku na objekt stolařské dílny
- projednán záměr případného prodeje stávající
trafostanice v bývalém statku firmě E.ON
- smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená
mezi obcí a JMP Net
- rozpočtové opatření č. 6/2012
- smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřená mezi obcí a E.ON
- podání žádostí o finanční dotaci Státnímu
fondu životního prostředí na stavbu „ČOV
a kanalizace“
- rozhodnuto o zpracovateli nového pasportu
dopravního značení a místních komunikací
(na základě výběrového řízení zakázku dostala firma URBANIA Želešice)
- obec Lovčičky jako člen Honebního společenství Otnice hlasovala na VH HS pro uzavření
nájemní smlouvy a „MS HUBERT“ Otnice
(smlouva na práva spojená s výkonem myslivosti v k.ú. Lovčičky)
- rozpočtové opatření č. 7/2012
- poskytnutí finančního příspěvku 2000 Kč občanskému sdružení BABYBOX pro odložené
děti
- schválen souhlas s udělením vyjímky z počtu
dětí navštěvujících místní MŠ
- rozpočtové opatření obce č. 8/2012
- projednána žádost o pronájem nebytových
prostor v areálu bývalého statku (skladovací
prostory)
- rozhodnuto zadat výrobu hracích prvků pro
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budoucí dětské hřiště p. Jiřímu Heřmanskému
- rozpočtové opatření č. 9/2012
- schválena smlouva o pronájmu trafostanice
v bývalém statku
- projednán postup provedení inventarizace
majetku obce za rok 2012
- schválen zápis do kroniky obce za rok 2011
- rozpočtové opatření obce č. 10/2012

Hospodaření obce v roce 2012
Naše obec, stejně tak jako v několika letech
předchozích, hospodařila v roce 2012 s vyrovnaným finančním rozpočtem. Rozpočtové příjmy činily 7 772 100,- Kč, stejně tak i výdaje.
V průběhu roku zastupitelstvo přijalo 10 rozpočtových opatření a samotný rozpočet byl byl
navýšen o částku 152 100,- Kč.

Finanční dotace poskytnuté obci:
- 80 000 Kč poskytovatel JMK konečný příjemce
JSDHO Lovčičky
- 23 000 Kč DTTO volby do zastupitelstev krajů
- 3000 Kč DTTO konečný příjemce JSDHO Lovčičky (účast na akci „Bzenec“)

Finanční podpora pro organizace
a spolky působící v obci:
schváleno
- SDH 30 000 Kč k 30. 10. 2012 čerpáno
12 000 Kč
- ČZS (vinaři-výstava vín) 2500 Kč vyčerpáno
2 016 Kč
- Spolek Nap. Bonaparta 5000 Kč vyčerpáno
- Babské hody 15 000 Kč vyčerpáno
- TJ SOKOL 20 000 Kč vyčerpáno
- Stárci Václavské hody 9550 Kč vyčerpáno
- Kynologický klub 5000 Kč vyčerpáno
- Farní úřad Otnice (na nové zvony) 3000 Kč dar
- BABYBOX 2000 Kč dar
Naše obec je zřizovatelem jedné příspěvkové
organizace – místní mateřské školy, která na
vlastní provoz obdržela z rozpočtu obce částku
300 000 Kč (oproti roku předchozímu částka
nenavýšena). Za lovčičské žáky navštěvující
a stravující se v Základní škole v Otnicích bylo
ve školním roce 2012, v rámci tzv. neinvestičních transferů, uhrazeno Obci Otnice celkem
331 551 Kč (51 žáků; na 1 žáka za plnění povinné školní docházky = 5981 Kč, na stravování
= 520 Kč). Za stravování 25 dětí z MŠ bylo dále
uhrazeno 13 000 Kč).
I v roce 2012 vynaložila obec část financí ze
svého rozpočtu na pořízení jednak nového majetku, ale i opravy toho stávajícího. Investiční
akcí byla stavba „Prodloužení vodovodu v obci
Lovčičky-lokalita Podcibulčí“, která je územním plánem určená pro výstavbu RD.
Akce si vyžádala náklady ve výši 150 tis. Kč,
které uhradí stejným dílem stavebníci společně
s obcí. Další investiční akce – trubní vedení
a horská vpusť (součást budoucí stavby retenční a záchytné nádrže ve Svaté) se započala
realizovat až koncem listopadu, dokončení je
plánováno na jaře 2013. Náklady na stavbu dosáhnou výše 575 tis. Kč. Výstavba samotné retenční nádrže je odvislá od získání finanční
dotace v příštím roce. V mateřské škole byl vybudován dlouho plánovaný východ ze šatny 왘
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Z činnosti zastupitelstva obce v roce 2012
dětí přímo do dvorního traktu školy a na školní
zahradu (27 tis. Kč). Děti při cestě na zahradu
nemusí přecházet po venkovní silnici, čímž je
zajištěna jejich větší bezpečnost. Vybudován
byl nový, bezbariérový chodník podél budovy
obecního úřadu za 90 tisíc korun.
Z neinvestičních akcí jmenuji zateplení části
stropu ve sklepních prostorách budovy obecního úřadu a dokončení výměny polorozpadlých oken za plastová v budově OÚ.
V nájemních bytech v budově mateřské školy
byla provedena rekonstrukce ústředního topení
a zpřístupněna byla účelová komunikace podél
místní vodoteče za novými rodinnými domy.
Na tyto neinvestiční akce bylo vynaloženo 420
tis. Kč.

V posledních číslech Zpravodaje se psalo
o přípravě výstavby Kanalizace a ČOV. V tomto
roce jsme konečně postoupili o krůček dál a to
v měsíci srpnu, kdy byla Státnímu fondu životního prostředí ČR předána žádost naší obce
o poskytnutí finanční dotace. S rozhodnutím
SFŽP bychom měli být seznámeni do konce
I. čtvrtletí r. 2013. Pokud budeme se žádostí
úspěšní, rozběhnou se práce ke konci příštího
roku a všechna pozornost a s ní i finanční prostředky, budou soustředěny na tuto investici.
Všechna zásadní rozhodnutí obce jsou projednávána a schvalována na jednání zastupitelstva
obce, o průběhu zasedání jsou vyhotovovány zápisy, které jsou následně vyvěšovány k nahlédnutí na úřední desce klasické i elektronické.

Jejich prostřednictvím jsou občané informování
o dění v Lovčičkách. V září tohoto roku zprovoznil obecní úřad nové oficiální webové stránky
obce, na kterých se objevují veškeré důležité informace pro občany, stejně tak jako informace
o aktuálním dění na poli kultury a to nejenom
u nás, ale i v nejbližším okolí. Samozřejmostí
je např. i zveřejňování hlášení místním rozhlasem i tzv. hlášení smuteční. Veřejná diskuse na
stránkách zavedena sice nebyla (požadavek
části zastupitelů), nicméně každý občan měl
a pořád má možnost se k našim stránkám vyjádřit a navrhnou případné vylepšení.
O „naplňování“ stránek se velmi dobře
stará účetní obce p. Topolářová.
Starostka obce

Radosti-starosti starostky
Kromě již zmíněných akcí obce, na které je
takříkajíc „vidět“, zabezpečuje obecní úřad věci
běžné, pro chod obce však nepostradatelné.
Jedná se o každodenní úklid všech veřejných
prostranství a obecních budov, sečení travnatých ploch jak v centru vesnice, tak i v okolí
sportovního areálu, hřbitova i bývalého koupaliště. Je velmi potěšující slyšet občas z řad místních i přespolních občanů, že je u nás čisto
a upraveno. Bohužel, žijí mezi námi i tací, kterým čistota a upravenost vesnice nic neříká a jejichž snahou je práci druhých zhatit (viz
foto-zastávka IDS po „párty“ některých místních občanů).
Neutěšený je rovněž pohled např. na část
obce zvanou „Popelákova zmola“. Občany léty
nashromážděný různorodý odpad z domácností, plastovými židlemi počínaje a pytli tvr-

Informace z obecního úřadu

Poplatky
Členové zastupitelstva obce rozhodli o navýšení úhrady za vodné za rok 2012 o 3 Kč, tedy
na 30 Kč/1 m3, ze stávajících 27 Kč. Schválena
byla obecně závazná vyhláška obce řešící m.j.
poplatek za sběr, svoz a likvidaci komunálního
odpadu. Základní poplatek byl stanoven na
částku 530 Kč na občana a rok, s tím, že došlo
k podstatným změnám v článku řešícím osvobození a úlevy od plateb a to rozlišením dle věkových kategorií. Rozpis výše poplatků bude
zveřejněn na úřední desce obce.
Obecní úřad započne s vybíráním poplatků
od 1. 2. 2013 a to v úřední dny 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. V souladu s obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2012 o místním poplatku za
sběr a odstraňování komunálního odpadu je
daný poplatek splatný do 31. 3. příslušného
kalendářního roku.
Ludmila Topolářová

dého cementu konče, nevypovídá nic o kulturnosti našich občanů. Pytle neupotřebitelného
cementu tam možná leží ještě z dob bývalých,

plastové židle však nikoliv. Dnes, kdy odpad
z velké části třídíme, považuji tento „způsob likvidace“ za barbarství.

Statistika obyvatel
v roce 2012
K datu 30. 11. 2012 je v naší obci hlášeno k trvalému pobytu celkem 594 občanů, z toho
236 mužů, 254 žen a 104 dětí do 18 let.
Počet dětí dle věku:
• dětí od 15 do 18 let je 10 (6 chlapců, 4 děvčata)
• dětí do 15 let je 94 (46 chlapců, 48 děvčat)
Občánci narození v roce 2012
Aneta Matušková – duben
Daniela Dítětová – květen
Petra Králová – červen
Tomáš Klein – květen
Klára Bílková – červenec
Tobiáš Procházka – srpen
Jakub Ondrusz – říjen
Gabriel Pouchlý – říjen
Z našich řad odešli:
Jarmila Chlupová
Václav Král
Marie Kratochvílová
Jan Borovička
Jaroslav Lasovský
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Na druhou stranu je třeba pochválit a poděkovat těm, kteří po celý rok uklízí před svými domy,
čímž obci velmi pomáhají. Nedá mi nezmínit se
pochvalně zejména o ulici při vjezdu do vesnice,
od kapličky sv. Anny až po pohostinství nebo
o pravidelně udržováném a sečeném Sóle.
Při probírání se stránkami jednoho zpravodaje okolní obce jsem si přečetla zajímavou
myšlenku o tom, jak je při pohledu zvenčí
práce na radnici klidná a pohodová.
Mnohdy však toto zdání velmi klame. Veřejná práce, byť i „jenom“ v komunální sféře, je
službou občanům, avšak ani při ní se nelze vyhnout názorovým střetům, střetům mezi návrhem a skutečností, kdy někdy i sebelepší
rozhodnutí se prosazuje velmi těžko a to nejen
mezi občany.
Starostka obce

Vítání občánků
Tak jako loni, tak
i letos jsme přivítali
naše nejmenší občánky
narozené v roce 2011.
Slavnostní vítání proběhlo v neděli 25. 3.
2012 v zasedací místnosti na obecním úřadě. Všechny děti, rodiče
a příbuzné přivítala paní Oldřiška Pouchlá
s panem Miroslavem Šmídem. Po úvodním proslovu pana Šmída se slova ujala paní starostka.
Básně a písníčky vztahující se tématicky k tomuto slavnostnímu okamžiku nacvičily děti ze
základní školy pod vedení m paní Mgr. Ivy Benušové a paní Mgr. Dany Matyášové. Přivítány
a zapsány do Kroniky obce Lovčičky byly tyto
děti: Kalvodová Šárka, Šebestová Denisa, Hudec
Jakub, Vytopilová Alžběta, Khorová Johana, Jeřábková Samantha, Maresová Veronika a Blechová Claudie. Na památku rodiče od obce
převzali pamětní list, dárek a drobné předměty.
Po slavnostním rozloučení následovalo fotografování malých ratolestí v malované kolébce.
Oldřiška Pouchlá
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Lovčičské maminky
V tomto roce se lovčičské maminky podílely
na organizaci 3 akcí pro děti.
Advent na hájence (17. prosince 2011), Pálení čarodějnic (30. dubna 2012) a Cesta pohádkovým lesem (30. května 2012).
Všechny tyto akce měly jeden společný cíl –
přátelské setkání místních i přespolních dětí a jejich rodičů. Byla to příjemná společně prožitá
odpoledne plná zábavy pro děti – soutěží, tvo-

ření, zpívání, trochu poznání a sladkých odměn,
to vše v krásné lovčičské přírodě – zimní, jarní
i letní. Samozřejmě nechyběl táborák, špekáčky
a kytary. Odměnou nám byly dětský smích, rozzářené oči a umaštěné pusy od špekáčků.
Děkuji všem, kteří každoročně obětavě pomáhají s organizací a těším se na další povedené akce pro děti v roce 2013.
Irena Birkeová

Cesta
pohádkovým lesem
v letošním roce se Společnost Napoleona
Bonaparte za podpory Obce Lovčičky a nadšenců z řad občanů rozhodla, stejně jako
v loňském roce, uspořádat pro děti Cestu pohádkovým lesem. Této akce se zúčastnilo asi
60 dětí. Byla pro ně připravena cesta okolními lesy, na které potkávaly pohádkové postavy, u kterých plnily různé úkoly. Nově
jsme zařadili také odpočinkovou zastávku na
zdejší hájence. Tímto bych chtěl poděkovat
majitelům za podporu naší akce. Odměnou
pro všechny zúčastněné bylo společné ukončení akce na zdejším hřišti, kde jsme rozdělili
sladké odměny s možností opékání špekáčků
a tancem s pohádkovými postavami. Byl
bych rád, kdyby se tato akce stala součástí
kulturního dění v naší obci i v dalších letech.
Děkuji všem dospělým za pomoc při organizaci zdárného průběhu akce.
Za SNBB Jiří Kareš

Honzík a dûdeãek Hﬁíbeãek

Malé duchovní zastavení
Spadne-li nám něco krásného a cenného
„z čistého nebe“ do klína, máme pochopitelně
radost. Mnohdy ale nejsme schopni takový nečekaný dar plně přijmout a docenit. Abychom
takové dary uměli skutečně přijímat, je třeba
být připravenými. A přípravou je hlavně naše
touha – touha odkrývající naše schopnosti
a probouzející naši energii. Naše síly se pak
spojí a nasměrují k cíli.
Každému z nás se určitě stalo, že se chtěl do
něčeho pustit, ale nevěděl, jak na to. Mnohdy
to nakonec vzdal. Totéž platí i o práci na vlast-

ním životě, na životě z víry a s vírou. Stojíme
před adventní dobou – má především svůj duchovní obsah!
Příprava na Vánoce by neměla být jen časem
horečných nákupů – advent nás vyzývá na setkávání s Kristem v našem každodenním životě
a připravuje nás na jeho slavný příchod.
V biblické knize Zjevení svatého Jana říká
Ježíš: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj
hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já
u něho a on u mě“ (Zj 3,20). Tyto dveře našeho
srdce mají jen jednu kliku – zevnitř. Kristus je ani
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nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my… Zkusme se v letošním adventu více
ztišit a přijmout tu výzvu, která vychází vstříc
Bohu – nejen návštěvou přeplněných obchodů –
ano, na dárky a rodinné dobroty se těšíme, ale to
přece není to hlavní! Věnujme více času své rodině, blízkým, přátelům… když bude o trochu
méně druhů cukroví a naleštěných oken a ten čas
věnujete třeba dětem a starým rodičům – věřte,
že nikdo nebude zklamaný!
Požehnaný nejen čas adventu vám přeje
P. Pavel Buchta
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Žáci Základní školy Otnice v České televizi a o činnosti naší školy

Ze života naší školy
Tomašíkovou někdy autobusem až domů. Starší
děti jsou zvyklé využít čas v učebně informatiky, či si zajít do některého ze zájmových
útvarů (dříve se říkalo kroužků) s kulturním,
sportovním či zdravotním zaměřením.
V článku se také dozvíte výsledek našich
žáků v televizní soutěži Bludiště i pravděpodobný termín vysílání.
PrvÀáãci v záﬁí poprvé ve ‰kole

Do Základní školy v Otnicích dojíždí již několik let, ať už autem s rodiči, či autobusem,
děti z Lovčiček. Snažíme se dětem maximálně
vyjít vstříc, aby na odjíždějící spoj nemusely
dlouho čekat a stejně tak po ranním příjezdu
dětí, nechceme, aby dlouho čekaly na první vyučovací hodinu. Přesto mohou i ten krátký čas
využít prostor jídelny či vestibulu a nemusí
čekat venku. V článku se dozvíte tentokrát
nejen o počtech žáků, ale také o různých akcích
a volnočasových aktivitách dětí v kalendářním
roce 2012.

Pﬁedvánoãní vystoupení ÏákÛ v Brnû

Počet žáků z Lovčiček v letošním školním
roce je 52. Jen pro zajímavost z Bošovic dojíždí
do naší školy celkem 49 žáků, z Milešovic 32
žáků. Je však třeba si uvědomit, že v Bošovicích
a Milešovicích mají tzv. malotřídní školy pro
žáky 1. až 4. třídy. Celkový počet všech žáků otnické školy je 256, proti loňskému roku se zvýšil o 22 žáků. 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 žáci na spoje čekat nemuseli,
zvláště naši nejmenší prvňáčci a druháčci, kterých je celkem 10 jdou po vyučování do školní
družiny a jedou s naší p. družinářkou Martinou

Mezi zájmové útvary, které pravidelně nabízíme, patří:
1. výtvarný kroužek
2. keramika
3. pěvecký kroužek pro mladší a starší žáky
4. hra na flétnu
5. kroužek vaření
6. zdravotnický kroužek
7. kroužek ruského jazyka
8. sportovní hry pro I. stupeň
9. volejbal pro mladší žáky
10. odbíjená pro starší žáky
11. florbal
12. gymnastika
Kromě těchto pravidelných zájmových
útvarů, jsme pro žáky připravili či připravujeme řadu dalších zajímavých akcí, z kterých
vybírám:
1. taneční vystoupení našich nejmladších
žáků na „Babských hodech“
2. recitační soutěž pro žáky I. stupně a okolní
školy
3. pěvecká soutěž „Superstar“, kterou pořádáme ve škole a které se účastní hlavně naši
nejmenší žáci
4. lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. tříd, začátkem
března pojedou naši žáci do Jeseníků
5. program „Hasík“ o požární technice
6. noc ve škole, které bereme jako vhodný pro
adaptaci nově příchozích žáků hlavně do
5. tříd
7. ukázky pokusů ve fyzice pro žáky I. stupně
8. 10 plaveckých dvojlekcí pro žáky 2. a 3. tříd
ve vyškovském „Aquaparku“
9. kouzelnická či divadelní představení na sále
školy
10. zahraniční zájezdy pro zájemce z řad žáků
II. stupně (v červnu to byl týdenní exkurze
do Francie-Paříž, zámky na Loiře, Bretagne,
Normandie, v září pak týdenní exkurze do
Anglie)

11. Zátopkovu štafetu na počest našeho trojnásobného olympijského vítěze E. Zátopka
12. olympijské odpoledne pro vybrané třídy se
sportovními soutěžemi či opékáním špekáčků a mnoho dalších exkurzí a výletů dle
aktuální zajímavé nabídky
Z různých soutěží, kterých se žáci v průběhu roku zúčastnili, vybírám:
1. výtvarné soutěže – výtvarná práce žáka Jana
Poláka z 6. třídy byla umístěna přímo ve vydávané knižní publikaci a dvě žákyně byla
přímo pozvány do Prahy na předání cen ministerstvem kultury
2. v zeměpisné olympiádě pro 6. ročník zvítězil v okresním kole ve Vyškově žák Martin
Doležal
3. v matematických soutěžích a olympiádách
dosahuje výborných výsledků žákyně 9.
třídy Tereza Doležalová
4. Pythagoriáda
5. Olympiáda „Mladý historik“
6. Logická olympiáda
7. Zazpívej slavíčku
8. Mladý zdravotník
9. Ekoolympiáda
10. Olympiády českého či anglického jazyka
Ze sportovních soutěží vybírám:
1. pokračujeme ve spolupráci s atletickým oddílem z Brna, který zasvěcuje naše nejmenší
(od MŠ až do 5. třídy) do tajů atletiky na
sportovištích u školy
2. atletická soutěž „Kinderiáda“ – pro žáky
I. stupně
3. fotbalové soutěže „Mc Donalds cup“ a „Cocacola pohár“
4. otnická velikonoční laťka ve skoku do výšky
za účasti dalších škol¨
5. ve stolním tenisu zvítězil naši hoši v okresním kole
6. mladší žáci vyhráli „Turnaj obcí Ždánického
lesa a Politaví“ ve vybíjené
7. mladší žákyně skončily na 3. místě v okresním přeboru v basketbalu
Žáci se také účastní řady exkurzí, podle různých aktuálních nabídek. Velmi poučná byla
nedávná exkurze do Francie, kde mohli žáci
vidět krásu Paříže, obdivovat na vlastní oči Eifelovu věž, zámek Versailles, Vítězný oblouk,
katedrálu Notre Dame. V Normandii jsme si
prohlédli pohřebiště padlých vojáků, kteří zde
při vylodění za II. světové války zahynuli, také
jsme navštívili bretagnské pobřeží (korzárské
město St. Malo) a občasný ostrov Mt.St.Michel,
jehož okolí je zaplavováno při přílivu.
V současné době se žáci připravují na vánoční vystoupení. V minulém roce zpívali na
náměstí Svobody v Brně, letos plánujeme vystoupení u našeho vánočního stromu v Otnicích.

Vybrané statistické údaje a učitelé
Na I. stupni (1. až 5. třída) navštěvuje naši
školu celkem 133 žáků, přičemž z Lovčiček je
29 žáků. Na II. stupni (6. až 9. třída) je to celkem 123 žáků, z nichž 23 je z Lovčiček. Celkem

Zimní ‰kola v pﬁírodû, Zálesí, únor 2012
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• Zástupkyně ředitele a správkyně informačních technologií
Mgr. Iva Benušová
• Ředitel školy, učitel dějepisu
Mgr. Hynek Zavřel
Celkem se o žáky stará 17 pedagogických
pracovníků včetně paní vychovatelky ve školní
družině.
McDonalds Cup, duben 2012

naše škola vzdělává 256 žáků a je jasně patrný
rostoucí počet dětí v nejnižších ročnících. V minulosti bylo do první třídy zapsáno v průměru
kolem 18 žáků, dnes máme v první třídě 25 a ve
druhé třídě 27 žáků. A to přijdou do 5. tříd
k těmto dětem ještě žáci z Milešovic a Bošovic.
Pro lepší přehled uvádím tabulku s jednotlivými jmény učitelů a počtem žáků z Lovčiček
v jednotlivých třídách. Pokud vás zarazí nízký
počet dětí z Lovčiček v první třídě, tak Vás
mohu ubezpečit, že příští rok to bude naopak.
Vypadá to, že do 1. třídy přijde i více jak 10 dětí
(záleží na odkladech povinné školní docházky)
Počet dětí
z Lovčiček
Mgr. Dana Matyášová
3
Mgr. Lenka Vojáčková
7
Mgr. Hana Veselá
8
Mgr. Kateřina Korcová
6
Ing. Hana Šťastná
5
Mgr. Ivana Čermáková
0
Mgr. Drahomíra Floriánová
4
Mgr. Ludmila Vojáčková
3
Mgr. Dagmar Kovaříková
5
Mgr. Dana Skaláková
5
Mgr. Šárka Hanáková
6

Třída Třídní učitel/ka
1.
2.
3.
4.
5.A
5.B
6.A
6.B
7.
8.
9.

Další pedagogičtí pracovníci školy:
• Výchovná poradkyně pro poruchy učení,
tříd. uč. v 7. třídě
Mgr. Dagmar Kovaříková
• Výchovná poradkyně pro volbu povolání
Mgr. Hana Třetinová
• Školní metodik prevence
Mgr. Ivana Čermáková
• Učitel přírodopisu a chemie
Mgr. Jan Novák
• Vychovatelka ve školní družině a asistentka
pedagoga
Martina Tomašíková

Žáci v televizním vysílání
na programu ČT 2
Nejbližší akcí bude televizní vystoupení našich deváťáků na programu ČT 2, které se uskuteční patrně v úterý 18. 12. na programu ČT
2. Jde o sportovně-vědomostní soutěž „Bludiště“, kterou natáčí ostravské televizní studio
a její začátek je v 17.20 hod. V této době
nemám tento termín ještě stoprocentně potvrzen, protože v předvánoční době může
dojít ještě k úpravám skladby pořadů. Mohu
Vás ubezpečit, že mezi soutěžícími najdete
i žákyni 9. ročníku z Lovčiček Terezu Doležalovou. Spolu s ní to bude ještě Jiří Horák z Bošovic a Pavel Kašpařík s Pavlínou Vokálovou
z Otnic. Mohu Vás ubezpečit, že to bude docela napínavé a že naše žáky uvidíte i opakovaně, protože porazili dokonce několik
soupeřů a 3. 12. se chystají již na finále. Trénují hlavně sportovní náležitosti, převážně
šplh a silové disciplíny, věřím, že jim budete
držet palce.
Další akcí je již zmíněné vystoupení našich
žáků při rozsvěcení vánočního stromu v Otnicích, které se uskuteční v sobotu 15. prosince
v podvečerních hodinách. Věřím, že to bude
opět pěkný zážitek a že počasí bude příznivé.
Třetí akcí je již připravovaný „Lyžařský výcvikový kurz v Jeseníkách“ pro žáky 7. a 8. tříd
se zaměřením na sjezdové lyžování a snowbord. Žáci pojedou do Jeseníků od 4. března
příštího roku.
Pro žáky 8. a 9. tříd je připravován projekt
„Najdi cestu k technice“, který umožní žákům,
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.
Na naší relativně nevelkou školu se domnívám, že těch akcí je dostatek a každý si najde
to, co ho baví a zajímá.

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. Konkrétně se
jedná o projekt Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost 1.4. Ještě v nedávné
době jsme se obávali, zda tento projekt bude pokračovat. Objevily se totiž zprávy, že kvůli zpronevěře finančních prostředků bude čerpání
peněz z tohoto operačního programu zastaveno.
Nakonec však zvítězil zdravý rozum a finanční
prostředky přišly. Dnes už žáci mohou vidět kvalitní dataprojektory v mnoha třídách, které určitě
výuku zatraktivňují. Také různé nové didaktické
učební materiály zpestřují výuku a žáky to víc
baví. Výuka je tak zajímavější a praktičtější. Také
dělení výuky na menší skupiny (český jazyk,
matematika), zvláště u početnějších tříd, přináší
výrazná pozitiva. Výukové materiály, které učitelé vytvoří jsou přístupné celé veřejnosti na internetovém portále www.dumy.cz.
Za to vše vděčím nejen svým schopným kolegům – učitelům, ale hlavně p. Mgr. Ivě Benušové,
která má veškerou nelehkou evidenci na starost.

Slovo závěrem
Nevím, zda se najde ještě trošku místa pro
některé obrazové materiály, které jsem si pro
vás čtenáře připravil z akcí naší školy.
Veškeré informací o Základní škole Otnice
získáte na stránkách www.zs.otnice.indos.cz,
a to včetně fofografií z různých akcí.
Na závěr mi dovolte všem popřát hodně
zdraví a úspěšný „nekrizový“ rok 2012. V neposlední řadě chci popřát i žákům hodně úspěchů
v řadě soutěží a olympiád, které je letos čekají.
Také se již nyní těšíme na řadu nových prvňáčků, kteří k nám příští školní rok přijdou.
Mgr. Hynek Zavřel

Turnaj starostÛ obcí Îd. les a polit.

Exkurze v Anglii – Lond˘n, záﬁí 2012

PaﬁíÏ, ãerven 2012
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Babské hody 2012

Rok uběhl jako voda a květen roku 2012 opět
ožil ve znamení babských hodů. Letošní hody
byly připraveny na sobotu 26.května. Přípravy
na hody však byly již od února. Lovčičské ženy
se pravidelně scházely, trénovaly zpěvy, tance,
nástupy a předávání práva. Při přípravě hodů
se budoucí stárky rozhodly, že letošní hody připraví zcela netradičně. Ze zkušeností s nepříznivým počasím – každoročním deštěm na
hody v minulých letech byly hody připraveny
v budově „sokolovny“. Program babských hodů
byl připraven ve stylu folklórních slavností.
A tak po slavnostním nástupu stárek a předání hodového práva panem Jiřím Polanským
– zastupitelem obce, bylo vystoupení žáčků Základní školy v Otnicích. Pod vedením paní učitelek a za pomoci stárek děti předvedli svoje
folklórní pásmo. Všechny přítomné okouzlili
svým zpěvem a lidovými tanečky. Za svoje vystoupení obdržely děti nejen velký potlesk, ale
i drobný sladký dárek.
Vyvrcholením podvečerního folklórního
pásma bylo vystoupení mužského pěveckého
sboru – „Mužáků“ z Dambořic. Když zazpívalo
dvanáct krojovaných chlapů, tak to v sokolovně

hřmělo. Mužáci pod vedením houslisty pana
Josefa Varmuži zazpívali krásné moravské lidové písně a slavili obrovský úspěch u stárek
a přítomných hostů.
Změnou letošních hodů byla i doprovodná
kapela. K pochodu, k tanci i poslechu hrála kapela „Bonaparte“ ze Sokolnic, která v průběhu
hodů zahrála i tzv. moderní tance.
Střídáním hudebních žánrů byla na sále vytvořena výborná nálada.
O občerstvení stárek i hostů se postarali čtyři
mladí sklepníci, výčep zajišťovali členové TJ
Sokol a u udírny nechyběl pan Kalousek. Sobota uběhla jako voda a stárky o půlnoci musely předat zpět hodové právo.
Po půlnoci bylo již tradiční hodové tzv. půlnoční překvapení, kdy při skladbě „Makaréna“
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tančili na sále stárky a samozřejmě také odvážní přítomní hodovníci. Doufáme, že se letošní hody všem líbily a děkujeme všem
sponzorům za finanční i věcné dary.
Za lovčičské stárky
Oldřiška Pouchlá, Mgr. Dana Matyášová
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Hejtman Jihomoravského kraje ocenil práci členů IZS v Bzenci
Dne 27. června 2012, tedy přesně měsíc a tři
dny, co se v píscích Moravské Sahary u Bzence
rozhořel požár lesa, který jistě vejde do historie
jako největší u nás za posledních 15 let, se prostor víceúčelové haly ve Vracově zaplnil členy
zasahujících složek IZS. Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek předal zástupcům 170 jednotek požární ochrany a dalším
organizacím podílejících se na řešení této mimořádné události své ocenění. Požádal všechny
zástupce jednotlivých složek, aby tlumočili
jeho velké poděkování všem zasahujícím z 11
krajů České republiky a ze Slovenska.
Pracovní uniformu vyměnili tentokrát za
slavnostní nejen zástupci příslušníků HZS ČR,
členů jednotek dobrovolných hasičů, Policie
ČR, Českého červeného kříže, Vodní zá-

chranné služby, ale i 12 jednotek hasičů ze
Slovenska. Za mimořádné osobní nasazení při
zdolávání tohoto požáru udělil hejtman JMK
také 20 bronzových, 3 stříbrné a 7 zlatých medailí především členům štábu velitele zásahu,
zasahujícím hasičům, policistům, pilotům
a starostům obcí Bzenecka. Napříč projevy
všech vzácných hostů, kterými byli senátor
Ing. Zdeněk Škromach, náměstek ministra
vnitra ČR Mgr. Jaroslav Hruška, náměstek policejního prezidenta ČR plk. Mgr. Vladislav
Husák, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba, pre-

zident Hasičského a záchranného zboru SR
plk. JUDr. Alexander Nejedlý, ředitel HZS JMK
plk. Ing. Jiří Pelikán, krajský ředitel Policie ČR
Jihomoravského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel,
ředitel Zdravotnické záchranné služby JMK
Ing. Milan Klusák, starosta Krajského sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Gargula
a prezident Moravské hasičské jednoty Zdeněk Milan, zaznělo poděkování všem zasahujícím a naděje, že nezastupitelná funkce
Integrovaného záchranného systému bude
i v budoucnu zachována.
kpt. Bc. Pavla Pražáková, koordinátor PVČ

Letní tábor 2012
Letos se uskutečnil již 16. Farní tábor pro
děti ve věku od 7–15 let. V termínu od 3. do
12. 8. Tentokrát jsme si vybrali malebné
místo v Jedlové u Poličky. Celotáborové téma
neslo název „Záchranný kruh.“ Děti se učily
formou her zásady první pomoci nebo jak se
zachovat při nenadálých situacích a podobně. Až na několik menších zranění se
všichni vrátili posíleni na těle i na duši.
Účastnilo se 85 dětí, z toho 27 dětí bylo
z Lovčiček. Ostatní z okolních vesnic. Velký
dík patří nejen skupinovým vedoucím za nápadité hry, ale především kuchařkám, protože nakrmit tolik hladových není lehké.
Jana Hudcová

Reprezentace naší obce
Pokud si najdete v období vánočního shonu
čas, můžete na programu ČT2 vidět žáky 9.
třídy „Základní školy Otnice“ v televizní soutěži
„Bludiště“. Ze čtyř soutěžících uvidíte Terezu

Doležalovou z Lovčiček, Pavla Kašpaříka a Pavlínu Vokálovou z Otnic a Jiřího Horáka z Bošovic. Jde o sportovně-vědomostní soutěž,
kterou natáčela v ostravském televizním studiu

Česká televize. Máme velikou radost, že se
mezi těžkou konkurencí naši žáci neztratili
a opravdu zaslouží za bojovnost velkou pochvalu. Výsledek však neprozradím, pokud
chcete vědět více, zapněte si v uvedené dny
program ČT2 a držte palce.
Termíny vysílání:
28. 12. (pátek) v 17.35 h., ČT2
2. 1. (středa) čas není znám
Za obec Lovčičky gratuluje všem, zejména
pak naší účastnici T. Doležalové, starostka
obce.
Mgr. Hynek Zavřel, ředitel ZŠ Otnice
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Tábor „Srdce a kříž 2012“
Stejně jako v minulých letech se i o letošních
prázdninách podařilo v prvním srpnovém
týdnu zorganizovat křesťanský tábor „Srdce
a kříž“. Jak nám napoví název letošního tábora – „Záchranný kruh“, hlavní myšlenkou
bylo seznámit děti se správnými postupy při záchranně osob a majetku v různých životních situacích. A protože jsme tábor křesťanský,
neopomenuli jsme ani na to nejdůležitější, což
je záchrana lidské duše a morálních hodnot.
Útočiště jsme pro letošek našli na táborové
základně Jitřenka, poblíž Jedlové u Poličky.
Bydleli jsme v prostorných a moc pěkně udržovaných dřevěných chatkách, postavených
v krásném přírodním areálu. Díky jeho velké
kapacitě se mohlo tábora zúčastnit rekordních
84 dětí ve věku od 6 do 18 let. Spolu s vedoucími, zdravotnicemi a kuchařkami se jednalo
celkem o 110 lidí.
Program tábora byl velmi bohatý. Jednotlivé
dny byly věnovány přírodním živlům, jako jsou
oheň, voda, vítr, mráz atd. Hry během dne pak
byly zaměřeny jednak na to dobré, co nám tyto
živly přináší, jak je můžeme využít, ale také na
jejich stinné stránky – jaké mohou způsobit potíže a katastrofy, a jak se v těchto situacích zachovat. Zde je nutno konstatovat, že nás děti
svými znalostmi a svojí šikovností velmi příjemně překvapily a potěšily.

Jedním z nejkrásnějších a nejsilnějších
zážitků letošního tábora pak byl bezesporu
dvoudenní výlet na hrad Svojanov, okořeněný spaním ve volné přírodě „pod širákem“. Vzhledem k velkému počtu dětí jsme
se rozdělili na tři skupiny, podle mapy vytipovali v okolí hradu vhodná místa pro přenocování a vydali se na cestu. Počasí vyšlo
přesně podle objednávky, kotlíkový guláš
na ohni všem chutnal tak, že jsme jej nestačili vařit a krásná klidná noc pod hvězdami

byla po náročném výšlapu tou nejkrásnější
odměnou.
Závěrem nezbývá něž říci, že se tábor letos
opět vydařil. Ono tomu v podstatě ještě nikdy
nebylo jinak. Nejspíš to bude tím, že lidé, kteří
celý tábor organizují a zabezpečují to dělají
opravdu s láskou a chtějí dětem připravit krásné
chvíle, spoustu zážitků a hlavně aby si všichni
zúčastnění z těchto deseti dní odnesli co nejvíce
do dalšího života. A za to jim všem veliký dík.
Eva a Pavel Doležalovi

Akce lovčičských žen v roce 2012
V měsíci březnu 2012 uspořádaly lovčičské
ženy, společně s obecním úřadem setkání pro
spoluobčany. Tentokrát se vzpomínkou na písničkáře KARLA HAŠLERA. Hašlerovy písničky,
které věrně vystihovaly dobu, ve které tento legendární písničkář žil, ať již šlo o politické tahanice za první republiky, nebo milostné
příběhy situované do matičky Prahy a v neposlední řadě písně psané v době protektorátu,
které se mu staly osudné. Nakonec byl zatčen

a vězněn v koncentračním táboře, kde po nelidském mučení zahynul. Jeho písničky však
přežívají dodnes a my jsme chtěli naším vystoupením tohoto vzácného člověka připomenout.
V měsíci listopadu jsme se zúčastnily folklórního odpoledne v Újezdě u Brna s naším prvním „DRAČKY“. Vystupovaly jsme pod názvem
„Lovčičské tetiny“.
Koncem roku již tradičně pořádáme v době
adventu setkání nejen pro ty dříve narozené,
naše babičky, tetičky, strýčky, dědečky, kteří si
již zvykli na to, že se tato akce koná. Posedíme,
popijeme dobrého svařáčku, společně si zazpí-
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váme krásné vánoční koledy, připomeneme si
pár vánočních zvyků. Celý tento program se
nese v příjemné vánoční atmosféře.
Na programu se podílejí děti mateřské
školky pod vedením paní ředitelky Marie Dufkové. Žáci základní školy v Otnicích pod vedením paní učitelky Ivany Benušové a Dany
Matyášové se zpěvy a hrou na flétničky. Program uzavírají lovčičské ženy s lidovými koledami. Na hojné účasti je vidět, že toto
předvánoční setkání je u našich spoluobčanů
v oblibě.
Skulínková Olga
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Činnost mladých hasičů v Lovčičkách
Sdružení dobrovolných hasičů v Lovčičkách
se v posledních letech dětem věnuje opravdu
intenzivně. K dosavadnímu oddílu mladších
a starších žáků přibyla letos i přípravka, kam
mohou chodit děti už od věku tří let. Na pravidelných schůzkách se děti naučí například základy zdravovědy, základy požární techniky,
jak se správně zachovat při nebezpečných situacích, ale také si utvářet dobrý kolektiv.
Kromě pravidelných tréninků se zúčastňujeme okresní soutěže pro mladé hasiče – Vyškovský Soptík. Na podzim bývá soutěž v uzlování
a závod v požární všestrannosti, což je branný
běh s plněním úkolů na stanovištích. Zde se starším žákům v posledních dvou letech podařilo
umístit na 3. místě. Na jaře soutěžíme v požár-

ním útoku, požárním útoku CTIF a v štafetě požárních dvojic.
Hasič ovšem neznamená jen tréninky a soutěže, ale také jiné činnosti pro upevnění kolek-

tivu. V zimě se nám například podařilo secvičit
divadelní hru Dlouhý, Široký a Krátkozraký od
autorů Smoljak a Svěrák. S touto hrou jsme vystoupili celkem čtyřikrát. V červnu pro nás naši
vedoucí připravili třídenní cyklistický výlet. Vyjelo se v pátek 1. června a návrat byl v neděli
3. června. V pátek trasa vedla z Lovčiček do Jestřabic, kde jsme přespali. V sobotu jsme se
z Jestřabic vydali na asi 15km vzdálený hrad
Buchlov. Tam se nám moc líbilo, z hradu byl
krásný výhled na okolní krajinu. Po prohlídce
jsme sjeli do kempu Smraďavka. Večer jsme si
udělali táborák, hráli jsme hry a součástí večerního programu byla i stezka odvahy. V neděli
jsme se vraceli domů. Celkem jsme najeli asi
120 km, což bylo sice náročné, ale moc nás to
bavilo. Přes prázdniny hasič nebyl, ale hned
v září jsme začali pilně trénovat na novou soutěžní sezónu. Především jsme ale začali učit
právě založenou přípravku. Děti jsou moc šikovné a učenlivé, ale hlavně je to baví. Snažíme
se jim předat naše zkušenosti, abychom si vychovali zdatné pokračovatele tradice mladých
hasičů v Lovčičkách.
Tereza Doležalová, Veronika Hrbáčová

Oddíl stolního tenisu

Lovecká sezona v MS HUBERT začala
Měsíc listopad a prosinec začíná pro každého
myslivce sezóna společných honů na drobnou
zvěř. Ty časy, kdy bývalo
kolem 6honů už jsou
dávno pryč. Z důsledku
dlouhodobého úbytku
drobné zvěře, hlavně zajíce polního, a po sčítání
celkových stavů této
zvěře naplánovalo Myslivecké sdružení HUBERT v letošním roce jen 3 hony, a to pouze na
bažanty a zvěř myslivosti škodící (liška, kuna).
Zajíc se střílí jen v sadech a vinicích, jak nám
to ukládá zákon z důvodů škod způsobeno
okusem touto zvěří.
Velké trápení nám dělá černá zvěř (prase divoké), které je celorepublikově přemnožené
a páchá velké škody zemědělcům na polních kulturách. Velkoplošné hospodaření a velké lány kukuřice a řepek v jednom celku nám ztěžuje odlov
této zvěře. Od dubna letošního roku se podařilo
členům MS HUBERT ulovit 35 ks divočáků.

Myslivost nespočívá
jen střílení a usmrcování
zvěře jak si mnoho lidí
v této dnešní době myslí
a média jich v tom podporují, ale na prvním místě
je naší povinností zvěř
řádně chovat, chránit, pečovat,
zušlechťovat,
v době strádání se o zvěř
dobře postarat a přikrmovat ji a v poslední řadě až lovit.
Vzhledem k tomu, že v příštím roce končí
desetiletá nájemní smlouva o pronájmu honitby, bylo prioritou MS HUBERT (občanské
sdružení) uzavřít novou nájemní smlouvu na
další období. Tato smlouva se nám podařila na
valné hromadě HS Otnice uzavřít za velké podpory obcí Milešovic, Lovčiček, Otnic, dále Rostěnic a.s. a hlavně Vás občanů, členů
honebního společenstva.
Tímto Vám Myslivecké sdružení HUBERT
Otnice děkuje za Vaši podporu. Myslivosti zdar.
Pavel Muric, místopředseda MS HUBERT
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Na jaře jsme nakonec odolali sestupu, a tak
jsme v podzimní sezoně opět mohli nastoupit
ve II.třídě vyškovského okresu, v ustálené sestavě: Karel Šebesta, Richard Hudec, Martin
Hudec a Petr Horáček se zkušenostmi
z Mokré, který momentálně dojíždí z B. Ivanovic. Hned od začátku se nám podařilo dostat se do slušné formy a zabydlet se
v klidném středu tabulky, v tom nejlepším
nás ale postihla rána v podobě zranění Martina Hudce, které si vyžádá několik měsíců rekonvalescence. Takže jsme museli hledat
náhradu a naštěstí se podařilo domluvit Marcelu Procházkovou a Míšu Markovou z Bošovic na střídavý start, tato náhrada se jeví
velmi kvalitní. Stále trénujeme každou druhou středu na Moravské Slavii v Brně a to nás
posouvá stále dál. Výsledky je možné shlédnout na stis.pingpong.cz.

Lampionový průvod
Letos, stejně jako v uplynulých dvou letech, jsme uspořádali za podpory Obecního
úřadu v Lovčičkách lampionový průvod.
Akce se uskutečnila 28.října a jejím smyslem
bylo uctění památky zesnulých.
Trasa průvodu vedla od OÚ na místní hřbitov, poté jsme prošli uličkami naší obce.
Lehce promrzlí jsme dorazili na náves, kde
pro děti i dospělé byla připravena nejen
sladká odměna, ale i něco pro zahřátí. Příjemnou tečkou bylo opět vystoupení členů šermířské skupiny Carpe Diem, kteří nám
předvedli Ohňovou šou. Touto cestou chci
poděkovat všem zúčastněným.
Jménem Společnosti Napoleona Bonaparta
Brno, se sídlem v Lovčičkách
Jiří Kareš

Lovčičky zpravodaj 2012_Lovcicky 17.12.12 16:01 Stránka 12

ZPRAVODAJ OBCE LOVČIČKY • 2012

Kynologický klub Lovčičky
Základní organizace kynologického klubu
v Lovčičkách uspořádala v letošním roce třikrát
zkoušky z národního i mezinárodního zkušebního řádu. Zkoušku splnilo 16 psovodů. Pro pobavení dětí byl dne 1. září uspořádán, ve

spolupráci s TJ Sokol, dětský den, kde měly
děti možnost pohrát si se čtyřnohými kamarády. Součástí dětského dne byly i ukázky výcviku psů – poslušnost, obrana, kterou
podmiňuje náš zkušební řád. Pro potěšení
všech dětí přijel i pan Stanislav Sekanina s poníkem. Jízdu na poníkovi neodmítlo žádné dítě,
stejně tak jako sladkou odměnu.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat
paní Martině Tomašíkové za práci s malými
dětmi.
V průběhu roku 2012 přijal náš kynologický
klub dva nové členy z Lovčiček. Letošní rok
jsem zakončila cacitem Kormorán cup 2012 –

mistrovství Slovenska – jako reprezentant Lovčiček – obstáli jsme 9. umístění dle IPO 3 s chinou black chabet.
Závěrem bych chtěla popřát mnoho úspěchů
všem přátelům kynologie i jejich rodinám
a mnoho štěstí v novém roce 2013.
Za výbor kynologického klubu Lovčičky
I. Schettlová.

Mezinárodní hra Geocaching (geokešink)
Uvedená hra je rozšířena ve všech státech
světa a tedy také v naší zemi. Tato mezinárodní
hra svým způsobem značnou měrou přispívá
k poznání nových krajů, měst a vesnic, zejména jejich okolí.

Něco o historii a vzniku celosvětové
hry Geocaching
V noci z prvního na druhý květen 2000 byla
na příkaz tehdejšího prezidenta USA Billa Clintona vypnuta záměrná chyba systému GPS
zvaná Selective Avialability. A právě od tohoto
data se začala psát éra satelitní navigace pro
běžné, ostatní lidi.
Zrušení záměrné, schválně zavedené chyby
v systému GPS vedlo nejen ke vzniku zcela nového průmyslového odvětví (automobilové navigaci), ale také ke vzniku velmi oblíbené hry
Geocaching určené uživatelům GPS.
Způsob hry je velmi jednoduchý. V mládí
jsme si hráli na hru zvaná psaníčka, stopování,
poštu a tak podobně. Dva z nás zvolili trasu,
vyšli a nechávali na zemi šipky, kudy se má jít.
Na trase označili značkou uložený dopis jako
zprávu pro nás s dalšími instrukcemi. Značka
určovala směr a počet kroků k ukrytému dopisu.
Hra Geocaching je obdobná a spočívá v tom,
že zřizovatel (Owner) ukryje schránku do které
vloží malý vtipný dárek „poklad“ a zápisník
(log). Předpokládá se,že zřizovatel schránku
ukryl a zvolil vhodné místo, které není nezúčastněnými osobami snadno objevitelné.
Potom zřizovatel na internetu zveřejní její
přesné zeměpisné souřadnice a ostatní uživatelé GPS (říkají si cacher – kačeři) se mohou
vydat na „lov pokladů“.

Myslím, že odpověd vyjadřuje také pocity
Jediná podstatná pravidla jsou : vezmete-li
ostatních cacherů-kačerů:
něco ze schránky (kešky), musíte v ní na
Je to radost z pokoření určité sportovní
oplátku něco zanechat a zapsat se do „návvýzvy a víte, že na určitém místě na vás čeká
štěvní knihy“ – zápisníku – tak zvaně se zalo„poklad“ který chcete najít.
guje.
Vycházky potom dostanou vyšší smysl
První schránka byla ukryta hned 2. května
a mají konkrétní cíl. S touto hrou se dostanete
2000 a dnes je jich na světě více než milion. Jen
na zajímavá místa o kterých ani netušíte. Keše
v naší republice lze najít více než 17 tisíc schráby měly být ukryty tam, kde můžete vidět něco
nek – pokladů a další rychle přibývají.
zajímavého. Proto zakladatel skrýší vám chce
Okolo naší obce jsme ukryli 20 schránek,
něco ukázat a samotná keš je již spíše bonus
které se nám podařilo sestavit do tvaru srdce.
vaší vycházky do přírody.
Proto se vžil název srdcová serie Lovčičky. Hru
V současné době je naše srdcová serie zazijsme spustili začátkem tohoto roku a ohlasy
mována, kešky budou opraveny a otevření serie
jsou víc než příjemné. Za každého počasí se vyse předpokládá na jaře příštího roku.
dávají „kačeři“ na „lov pokladů“ a na internetu
Hra je organizována prostřednictvím interzapisují své hodnocení. Tak zde byli zájemci
netu. Chcete-li vědět víc nebo máte nějaké doz Ústí nad Labem, Německa, Anglie,Slovenska,
tazy, navštivte stránky www.geocaching.cz
ale také z celé republiky.
Všichni se vyjadřují pochvalně o provedení
Jaroslav Šitavanc
serie a její údržbě. Velice hodnotí naši obec, její
správce serie
polohu a nezřídka se přiznají,
že Lovčičky objevili a že si dokáží představit v naší obci bydlet – zejména kačeři z Čech.
Mnoho známých se ptá proč
to děláme a co z toho máme?
Říkají: užívám GPS, ale co
mám z toho, že někde najdu
skrytou krabici se zápisníkem
do něhož se zapíšu? Navíc až
poté co v lázni vlastního potu
vylezu na kopec, proderu se
trním, zamotám se do pavučin
a pokud možno ještě spadnu
do louže nebo celý promoknu.
A vše je zdarma ve vlastní
Kaãeﬁi u lovãiãské ke‰ky
režii?!
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Ročník 2012 z pohledu vinohradníka
Vinohradník, člověk, který pracuje ve vinici,
měl v posledních letech velmi těžký, až nelehký
život. Z nás vinohradníků se touto těžkou prací
v Lovčičkách nikdo neživí, ale máme ji všichni
jako dost neobyčejného koníčka.
V posledních letech pociťujeme, že příroda
nás svými rozmary zkouší mnohem častěji.
Větu „Pouštím vinohrad“, mi letos řeklo minimálně pět vinohradníků, členů Českého zahrádkářského svazu Lovčičky. Nedivím se jim,
i mě už takové myšlenky napadly, ale už za dva
dny jsem se do vinohradu opět těšil.
Velkým problémem v našich vinohradech je
sucho, které nás trápí již od loňského léta. Podzim
2011 byl relativně teplý a nepřinesl mnoho srážek
a ani zima ho v množství sněhu, a tím pádem
i vláhy, nedohnala. Každý, kdo zkusil před prvními
mrazy odrýt kus země, všimnul si, že nahoře, jak
se říká „na píď“, trošku vláhy bylo, ale čím níže ryl,
tím sušší půdu nacházel. Aby toho nebylo málo,
přišly holomrazy, při kterých namrzly kořeny révových keřů. Nejvíce byla tato zkáza vidět ve vinohradech, které jsou ve svazích. Při jarním řezu
nebylo na keřích poznat co poroste a co mráz zničil. V měsíci dubnu, kdy réva začíná rašit bylo poznat, že některé keře jsou úplně suché a jiné rostou
jen silou vůle. Stále nemáme vyhráno, suché počasí zatím trvá dál. Slabší keře nerostou, nebo mají
minimální nárůsty. Navíc se u nás opět objevil hálčivec, malý brouček, který vysaje vše, co vyroste.
V posledních letech tak není moc pěkný pohled na
vinice v období našeho koštu vín.
Letošní, již 12. místní výstava vín, která se konala v zaběhlém termínu 1. května, se vydařila jak

po stránce počtu vystavovaných vzorků, kterých
se nám letos sešlo 257 bílého vína, 114 červeného
vína a 26 růžových, tak i po stránce návštěvnosti.
V polovině května, kdy za sebou měli někteří
vinohradníci první postřik, nám počasí přálo
a všichni jsme čekali na pořádný déšť. Naši
snahu překazil noční mrazík, který dosáhl až 5°C. Vše, co se nacházelo v údolí, vypadalo
jako tabák. Mráz nejvíce poškodil terasy v lo-

Detail promrzlé vinice (kvûten)

kalitě „B“ a „C“, řádky 0 až 4 pomrzly na sto
procent. Všechna práce a úsilí byly pryč a odborníci radili na nic nesahat a čekat, až pořádně
zaprší a příroda si poradí sama.
Deště jsme se nakonec dočkali na začátku
června. Pomrzlé řádky se začaly zelenat až na
konci měsíce, kdy byly ostatní řádky již odkvetlé a hrozny měly velikost mladého hrášku.
Ztrátu způsobenou mrazem už pomrzlé řádky
nedohnaly a všichni doufáme, že dřevo alespoň
vyzraje na příští rok.
Další nepříjemnosti na nás čekaly o červencových svátcích. Mělo pršet, meteorologové slibovali bouřky, přívalové deště a kroupy.

Předpověď jim vyšla dokonale, kroupy zasáhly
terasy stejným dílem, všechny řádky byly z venkovní strany poničené, někde i ze sedmdesáti
procent. Pro všechny z nás to byla další rána
a věděli jsme, že dokud není úroda pod střechou, čeká nás jen nejistota a spousta práce. Posledním krokem, který nás před sklizní čekal,
bylo uhlídání úrody před špačky a jinými nenechavci. Hejna špačků byla letos snad tisícihlavá,
proto bylo zapotřebí hlídat naši úrodu pořádně.
Většina z nás hlídala poctivě, ale našli se i tací,
kteří si chtěli pouze splnit svoji povinnost.
Konečně nastal čas sklizně. Někteří z nás
ukončili vinobraní již kolem 20. září, někteří
sbírali ještě na počátku měsíce října. Odvozem
hroznů z vinohradů končí práce vinohradníka
a začíná práce vinaře-technologa, kterým je
u nás na vesnici většinou jedna a tatáž osoba.
Podle množství úrody můžeme rok 2012
zhodnotit jako průměrný u červených odrůd,
ale jako podprůměrný u odrůd bílých. Jediným
pozitivem letošní úrody je kvalita surovin. Většina hroznů spadala kvalitou do přívlastkových
vín, tzv. kabinetních, pozdního sběru, ale i výběru z hroznů.
Věřím, že i přes letošní nepřízeň dokáží lovčičtí vinaři udělat z úrody roku 2012 vína
krásná a harmonická, abychom je příští rok
v květnu mohli všichni ochutnat a pochlubit se
ostatním, že v Lovčičkách umíme udělat dobré,
ale i výjimečné víno, a že nás ani rozmary počasí neodradí od krásné a tradiční práce v našich vinohradech.
Jaroslav Rozsypal ml.

Fotbalový fanklub
Fotbalový fanklub TJ Sokola Lovčičky funguje
již několik let. Od počátku, kdy nás bylo jen pár,
nám zdárně přibývají členové. Ať už přítelkyně
hráčů, tak i rodiče, sourozenci a k naší radosti
i lidé jinak s fotbalem nespojení. Na fotbalových
utkáních se snažíme vytvářet příjemnou atmosféru a to i na venkovních, kam náš tým pravidelně doprovázíme. Snad to hráčům pomáhá
k lepším výkonům a nám je za to odměnou výborné umístění v tabulce. V roce 2012 jsme také
vypomáhali TJ Sokolu v kiosku na hřišti. Každý
pátek bylo „špekáčkování“ pro děti a pro dospělé
byly připraveny grilované speciality v režii Staně
Marka. Úspěšné byly i ochutnávky různých
druhů piv a o večerní zábavu se starali kytaristi
Michal Matuška, Stanislav Smetana a Ondra
Drozd. Za nemalou a často pravidelnou účast
všem návštěvníkům kiosku moc děkujeme.
Závěrem už jen malé přání ať se náš fanklub
stále rozrůstá a ať jsme pro fotbalisty i nadále
12. hráčem na hřišti.
Fanklub

Evi, děkujeme!
Škoda, ale každá pohádka má svůj konec.
Nám trvala víc jak 10 let. Bylo to moc fajn.
Věnovala jsi nám spoustu volného času
a my Ti za něj MOC DĚKUJEM! Drž nám
pěsti, ať najdeme novou autorku pro tu naši
pohádku!
Holky ze cvičení

Žákovský florbal v roce 2012
Také v roce 2012 jsme pravidelně trénovali
florbal v sokolovně. Pokračujeme ve spolupráci s oddílem ve Slavkově u Brna, kam
mohou přestupovat hráči, kteří dosáhnou
věku dvanácti let a mají zájem pokračovat na
vyšší úrovni. Slavkovský oddíl umožňuje
hráčům kromě pravidelných tréninků také
účast na soutěžních zápasech. Tréninky se
tam konají dvakrát týdně, soutěžní zápasy
o víkendu. Z našich hráčů působí ve Slav-
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kově dva žáci, kteří ale 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
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Oslavy 80 let kopané v Lovčičkách 1932–2012
V letošním roce si připomněla
nejen celá obec sokolská, ale všichni
příznivci sportu v Lovčičkách již 80.
výročí založení kopané v Lovčičkách.
Letošní oslavy založení kopané proběhly zcela netradičně. Veškerý program
byl připraven na upraveném fotbalovém hřišti
a v jeho zázemím na sobotu 1. září 2012. V nových kabinách na hřišti byly vystaveny dokumenty z historie kopané v Lovčičkách a bohatá
sbírka pohárů z jednotlivých vítězství z fotbalových utkání nebo turnajů.
Po společném obědě byl přednesen starostou
jednoty, bratrem Vlastimilem Pitronem, slavnostní projev k osmdesátému výročí. Se svými
příspěvky a zdravicí vystoupili také Ing.Petr
Hübner – starosta župy Dr.Bukovského a pan
Miloš Jura – místopředseda výkonného výboru
Okresního fotbalového svazu z Vyškova.
Po oficiální části bylo zahájeno fotbalové
utkání žáků sokola z Milešovice a Lovčiček.
Děti se mohly svést zdarma na poníkovi
a ukázky výcviku psů předvedl hostům kynologický oddíl z Lovčiček.
Vyvrcholením oslav bylo přátelské fotbalové
derby přespolních a domácích – bývalých hráčů
kopané v Lovčičkách. Fotbalové utkání skončilo
po penaltových kopech remízou, která byla
společně řádně oslavena u výčepu.
O organizaci oslav a občerstvení se postarali
mladí hráči A mužstva pod vedením Stanislava
Marka a Martina Voráče. Průběh oslav moderoval bratr David Barták.

Oddíl kopané je co do počtu registrovaných hráčů nejsilnější složkou
v celé tělovýchovné jednotě. Svépomocí členů je provedena rekonstrukce rodinného domu čp. 182
v ulici „Svatá“ na kabiny pro potřeby
fotbalového klubu. Na hřišti byl postaven ochranný plot u spodní
branky a pro výjezdy hráčů na
utkání a pro kulturní činnost členů
sokola byl od TJ Popice zakoupen
autobus, který sloužil až do roku 1997. V roce
1983 postoupilo A mužstvo do okresního přeboru, ve kterém setrvalo celkem šest let.
Po roce 1989, kdy se změnila politická situace ve státě, došlo i ke změnám v tělovýchově.
Centrálně řízená tělovýchova se začala dělit na
tělovýchovné jednoty spravované s dotacemi
od okresu a tělocvičné jednoty, řízené sokolskými župami. Lovčičská jednota se na svojí výborové schůzi přihlásila k tradici Sokola a byla
začleněna do župy Dr.Bukovského ve Vyškově.
Ve složení výboru nedošlo ke změnám - starostou jednoty byl zvolen Václav Bubla. V roce
1994 byla na objektu kabin vyměněna střešní
krytina. Náklady na opravy byly hrazeny z dotací župy.

Historie kopané v Lovčičkách
Sportovní fotbalový klub SK Lovčičky vznikl
v roce 1932 z nadšení malého hloučku příznivců sportu hrajících fotbal uprostřed návsi
a za pomoci zakladatelů klubu Josefa Celého
a Josefa Filly. Klub si zřídil hřiště na malém cvičišti „Za horou“, nacházejícím se na pozemku
lesní správy. Mužstvo SK Lovčičky dobývalo
značných úspěchů sportovních v pohárových
turnajích a v mistrovství III. třídy, kde hrávalo
od roku 1932 do roku 1936. K obnovení klubové
činnosti došlo už v roce 1942 z iniciativy Ondřeje Bubly a Jaroslava Ročka a za vedení předsedy Eduarda Veselského dosáhl největšího
rozkvětu hospodářského i úspěchů sportovních.
V roce 1944 zbudoval klub za pomoci občanů
Lovčiček na konci ulice „Svatá“ nové, prostorné
hřiště. Slibný rozkvět klubu byl však násilně
přerušen válečnými událostmi roku 1945.
V roce 1948 na slučovací schůzi byly všechny
tělovýchovné spolky v obci Lovčičky – Orel
Lovčičky, SK Lovčičky a oddíl Junáka sloučeny
do společné jednoty Sokol.
V roce 1959 nastupuje do funkce předsedy
Muric Oldřich. Fotbalový oddíl hraje se střídavými úspěchy. Od roku 1972 do roku 1974
střídá Oldřicha Murice ve funkci předsedy Sokola Bedřich Celý. Mužstvo hraje nejdelší období ve III. třídě pod vedením Jaroslava
Rozsypala. V roce 1975–1977 vykonává předsedu klubu Karel Marek. Jako vděk a trvalou
vzpomínku na funkcionáře a hráče – zemřelého
Františka Rossiho organizuje výbor kopané pravidelně fotbalové turnaje.
V roce 1978 nastupuje do funkce předsedy
Václav Bubla a s ním se mění i celý nový výbor.

Členská základna měla více jak 120 členů
a nejpočetnější oddíl kopané měl v soutěžích
již 4 mužstva. V roce 1995 byl založen Veterán
klub Lovčičky – klub hráčů nad 35 let. Byla provedena první návštěva Chorvatska, kde bylo
odehráno několik přátelských zápasů a zajištěna letní dovolená u moře. Je zahájená pravidelná spolupráce se zahraničními fotbalovými
kluby ze Slovinska, Chorvatska a Slovenska.
Každoročně tak vyjížděli hráči na přátelská mezinárodní utkání nebo se svými rodinami na
letní dovolené převážně do Chorvatska.
Rok 2002 byl rokem, kdy sokolská jednota
oslavila výročí – 70 let založení kopané v Lovčičkách. Součástí oslav byly jednotlivé pořádané
turnaje v kopané. V neděli 7. července 2002 byly
uskutečněny hlavní sportovní oslavy – dopoledne slavnostní schůze a odpoledne turnaj „A“
mužstev za účasti Sokola Otnice, Sokola Bošovice, Sokola Kobeřice u Brna a Sokola Lovčičky.
V roce 2005 má Tělocvičná jednota Sokol
Lovčičky 3 sportovní oddíly a oddíl kopané
tvoří 3 družstva. Oddíl žáků – chlapce do 15
let – vede trenér pan Josef Pavlovec. Oddíl „B“
mužstva trénuje pan Miroslav Šmíd společně
s asistentem panem Janem Podlouckým mladším. Nejlepších výsledku dosáhlo družstvo „A“
pod vedením trenéra pana Vlastimila Pitrona.
Po vítězství ve III. třídě skupiny B ročníku
2004–2005 postoupilo družstvo do okresního
přeboru. Fotbalový oddíl veteránů v rámci své
letní dovolené vycestoval na africký kontinent.
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V tuniském městě „Sousse“ sehrál fotbalové
utkání s veterány místního prvoligového klubu.
Mimořádná sokolská valná hromada v listopadu 2005 zvolila celý nový výbor a byl zvolen
i nový starosta Vlastimil Pitron. Mimořádná
valná hromada projednala a odsouhlasila bezúplatný převod objektu sokolovny na Obec
Lovčičky. Náhradou zajistil Obecní úřad v Lovčičkách finanční prostředky – dotace ze státního rozpočtu ve výši 2,5 mil. Kč na výstavbu
nových kabin a sociálního zařízení na fotbalovém hřišti.
Projektovou dokumentaci a investiční přípravu, včetně vydání stavebního povolení zajistili členové TJ Sokol Lovčičky. V roce 2006 bylo
provedeno výběrové řízení na dodavatele
a vlastní stavební práce byly zahájeny po prázdninách. Slavnostní otevření kabin bylo
28. dubna 2007. Vybudováním zázemí hřiště
byly splněny nové hygienické podmínky
a zkvalitnilo se užívání obou sportovišť pro
celou sportovní veřejnost a diváky.
A tak od roku 2007 tedy využívají hráči fotbalu nové zázemí hřiště a Sokol pronajímá od
obce prodejní kiosek. Příjmy z kiosku vylepšují
nelehkou finanční situaci, protože dotace ze
státních prostředků byly a jsou stále z důvodů
finanční krize značně omezeny.
Vybudováním nového zázemí na hřišti byly
staré kabiny čp. 182 postupně opraveny - nově
vymalovány a slouží pro schůzovou činnost výboru Sokola.
V roce 2011 byla zakoupena nová travní sekačka – traktor STIGA v hodnotě cca 75 500 Kč
za finanční pomoci členů a sponzorů a ke konci
roku byla zakoupena ještě nová digitální světelná tabule včetně dvou sad sportovních dresů
v hodnotě 35 000 Kč.
Přestože má oddíl kopané nové zázemí na
hřišti i novou sekačku potýkal se oddíl v posledních letech neustále s nedostatkem hráčů.
Musel být zrušen oddíl žáků a později i oddíl
přípravky. Byl zrušen oddíl dorostu a hráči přešli do sokola Milešovice. Byly problémy zajistit
jednotlivé hráče A mužstva na mistrovská
utkání.
Tato nelehká situace se již postupně mění.
V naší obci byla postavena řada nových rodinných domů a navýšil se počet obyvatel. Loni
jsme již mohli založit nové oddíly všestrannosti
– Sluníčka a Šikuly a po třech letech byla znovuobnovena činnost „B“ mužstva. Výkonnost
fotbalového A mužstva za podpory našeho
FANCLUBU Sokola Lovčičky se v podzimní
části soutěže podstatně zlepšila. Výsledkem je
třetí místo v tabulce za rok 2012 ve III.třídě skupiny B okresu Vyškov.
Ing. Luděk Matyáš
místostarosta TJ Sokol Lovčičky
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Tradiční Václavské hody
Ve dnech od 28. do 30. 9. se konaly tradiční
Václavské hody. Odstartovaly čtvrtečním stavěním máje a pokračovaly páteční diskotékou.
Hlavní zábava proběhla v sobotu od 20h v místní
sokolovně, k tanci a poslechu hrála kapela Bonapart Sokolnice. Sál praskal ve švech a skvělou
atmosféru doplnilo neobvyklé kolíčkové sólo,
které mělo pozitivní ohlas. Zábava vyvrcholila
půlnočním překvapením stárků ve stylu Hawaii.
Hodová neděle začala za krásného počasí průvodem obcí od 14h, hned po něm netradičně následovala taneční zábava s dechovou kapelou
Galánka. Hody byly zakončeny vynášením
stárků a následným předáním hodového práva.

Letošní hody zajišťovalo 5 párů:
Michaela Turková a Václav Laichman
Lucie Hausnerová a Petr Brtník
Dominika Rolková a Filip Mészáros
Markéta Schmiedová a David Hujíček
Nela Bačovská a Jiří Jochman
Nedílnou součástí byli sklepníci: Radek Tomašík, David Karmasin a Luboš Kalousek
a sklepnice Michaela Ševčíková.
Tímto bych také chtěla stárkům, sklepníkům, obci a všem co nám pomáhali poděkovat.
Michaela Turková
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80. v˘roãí kopané v Lovãiãkách – 1. záﬁí 2012

Fotbalový Veterán Club Lovčičky
Rok 2012 zahájili naši veteráni fotbalovým
turnajem v Uherčicích na Břeclavsku a to dne
22. ledna. Turnaje se dále zúčastnili hráči
místní a hosté ze Slovenského Pezinoku, kde
se odehrál další turnaj. Ten se konal 11. února
a zúčastnilo se ho celkem 8 mužstev. Náš tým
odehrál 4 zápasy se střídavými úspěchy. Po
ukončení zápasů jako vždy následovalo předání cen, občerstvení a společná zábava.
Před prázdninami 26. června se uskutečnil
turnaj a to v Šitbořicích za účasti místních

hráčů, veteránů z Velkých Hostěrádek, našich
hráčů a hostů z Chorvatska. Hlavní trofej získali hráči Šitbořic, druhé místo obsadili naši
hráči, třetí místo Chorvaté a na místě posledním skončilo mužstvo Velkých Hostěrádek.
Pobytu v České republice využili hosté
z Chorvatska k návštěvě města Kroměříže
spojenou s prohlídkou arcibiskupských vinných sklepů.
Dne 8. září byl pak odehrán další fotbalový
turnaj na místním hřišti ve Svaté, za účasti

Farníci ve spolupráci s lovčičskými
ženami vás srdečně zvou na
Živý betlém
v podání občanů a dětí z Lovčiček, který
se bude konat v neděli
23. prosince 2012 od 14.30 hodin
na návsi v Lovčičkách. Připravené bude
občerstvení. Odnést si můžete také „Betlémské světlo“. Dobrovolný příspěvek
bude věnován na restaurátorské práce
v místním kostele sv. Václava.

hráčů z Bratislavy, Drásova a domácího klubu.
Vítězem turnaje se stali hráči z Drásova, druhé
místo připadlo Bratislavě a třetí příčku obsadili domácí hráči. Předání cen se uskutečnilo
v klubovně sportovního areálu, po kterém následovalo tradiční pohoštění zpestřené specialitami na grilu. Poslední fotbalový turnaj
veteránů v letošním roce byl odehrán 24. listopadu ve sportovní hale v Křenovicích za
účasti hráčů z Lovčiček a z Pezinoku.
Jan Podloucký, st.

Slovo závěrem
Vážení občané, konec roku 2012 již
klepe na dveře a převážná většina z nás vyhodnocuje, jaký vlastně tento rok byl. Co
dobrého přinesl i vzal. Odpověď na tuto
otázku si dá každý sám a já přeji všem,
i sama sobě, aby byla co nejvíce kladná
a pozitivní.
Vyžívám této možnosti poděkovat prostřednictvím našeho Zpravodaje všem občanům, spolkům a organizacím za
společnou práci pro obec odvedenou
v tomto roce. Poděkování patří rovněž
mým nejbližším spolupracovníkům – zaměstnancům obecního úřadu – za vytvoření příznivého pracovního klima, bez
něhož náročné úkoly lze jen velmi těžko
plnit.
A nyní mi, prosím, dovolte popřát vám
všem prožití těch nejkrásnějších svátků Vánočních a do nadcházejícího roku 2013
pevné zdraví, štěstí mír a pohodu.
Ing. Jaroslava Hrozková
starostka obce

Dûtsk˘ den – skupinová fotografie
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