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obce Lovãiãky

Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané, v loňském vydání našeho Zpravodaje jsem zmiňovala skutečnost, že se jedná o jubilejní – desátý ročník, kdy Zpravodaj vycházel jednou v roce. Letos je situace výjimečná, neboť se do Vašich domovů
v poměrně krátkém čase dostává již druhé číslo tohoto plátku. Vysvětlit,
proč tomu tak je, je velmi jednoduché. Rok 2014 byl pro celou naši republiku
a její občany rokem volebním, řečeno slovy „vysoké politiky“ rokem supervolebním. V měsíci květnu jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a v říjnu měl občan dokonce dvakrát možnost zvolit si své zástupce.
A to jednak do Senátu Parlamentu ČR a dále pak při volbách komunálních
do zastupitelstev obcí a měst. A právě ukončení 4 letého volebního mandátu
bylo tím pravým důvodem, proč byl vydán, mimořádný, hodnotící Zpravodaj
na podzim tohoto roku. Praxe v převážné většině obcí naprosto standardní,

s účelem naprosto jasným – informovat občana o dění v jeho vesnici, připomenout, co se za čtyři roky zastupitelstvu podařilo a co naopak nikoli. Nebyla to jen strohá čísla ze stran „má dáti“ a „dal“, která byla občanovi
sdělena. Snahou a cílem bylo společně se zamyslet nad vývojem v naší společnosti, v naší obci a současně upozornit na narůstající negativa v chování
a myšlení lidí. Chci věřit, že tohoto cíle bylo dosáhnuto.
Z komunálních voleb konaných ve dnech 10. a 11. 10. 2014 vzešlo nové
zastupitelstvo obce. Bude řešit spoustu otázek, problémů, bude hledat cesty,
jak život v obci posunout dál. Určitě přijde na řadu i náš Zpravodaj. Jak dál
s ním bude naloženo, zda bude vycházet a v jaké podobě, kdo ho bude tvořit
– o tom všem se bude jednat. Za sebe přeji Zpravodaji ještě dlouhé žití.
Jaroslava Hrozková
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Rozsvícení vánočního stromu
Letos poprvé se rozsvícení vánočního
stromu před budovou radnice uskutečnilo
první adventní neděli – 30. 11. Akci samotné
předcházel pečlivý výběr vhodného stromu,
který byl nakonec objeven na pozemku obce
v areálu bývalého statku. O pokácení, převoz
a instalaci na místo k tomu určené se postaral
pan místostarosta za pomoci J. Heřmanského

a stavební firmy pracující v obci. Ozdobení
stromu pak bylo dílem zaměstnanců obce, kterým vydatně pomáhala technika firmy p. D.
Lacíka. Napečení sladkostí si vzala na starost
p. Vlaďka Polanská a Oldřiška Pouchlá, svařené
víno dospělým a čaj dětem již tradičně
(a dobře) připravila paní Olga Skulínková. Lovčičské tetiny si nacvičily několik vánočních ko-

led, pan místostarosta slovo na úvod, ve kterém
neopomněl zmínit i historii tradice vánočních
stromů a akce mohla začít.
Poděkování za přípravu a organizaci této zdařilé akce patří panu Polanskému, Lovčičským
tetinám a všem jmenovaným, kteří přiložili
ruku k dílu.
Miluše Bartáková

Zahájení
školního roku v Otnicích
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Kanalizace a ČOV – postup prací

Bývá zvykem informovat občany prostřednictvím Zpravodaje o ekonomické situaci obce,
o přijatých či poskytnutých dotacích či o činnosti zastupitelstva v daném roce. Prostřednictvím mimořádného Zpravodaje z října tohoto
roku se tyto informace k občanům již dostaly.
Zaměřím tedy svoji pozornost na průběh
prací na investiční akci „Kanalizace a ČOV Lovčičky.“ Smlouva o dílo na stavbu byla s vítěznou
firmou COMMODUM, s.r.o. Valašská Bystřice
uzavřena 25. 4. 2014 a následně 30. 4. došlo
k předání staveniště. V průběhu měsíce května
probíhalo vytyčení stávajících sítí, pasportizace
apod. Samotné výkopové práce započaly
v červnu a to položením hlavního kanalizačního
řadu na stoce „A“ (od budoucí ČOV podél vodoteče) a stoce „A1“. Po vybudování hlavního
řadu následuje stavba veřejné části domovních
kanalizačních přípojek, které jsou zakončeny
revizní šachtou.
Dle potřeby, nejdéle však po 14 dnech, se
koná kontrolní den na stavbě, za účasti zástupce investora, zhotovitele, technického dozoru investora (TDI) a autorského dozoru (zhotovitel projektové dokumentace). Dle situace
a požadavků stavby jsou k účasti na kontrolním
dni zváni zástupci dalších organizací dotčených
stavbou.
Současně s výstavbou hlavního řadu a veřejných částí domovních kanalizačních přípojek
probíhá i výstavba samotné čističky odpadních
vod. K datu 10. 12. je dokončena biologická jednotka, včetně technologického zařízení, objekt

kalojemu, do Vánoc pak bude hotova hrubá
stavba provozní budovy, včetně zastřešení
a osazení oken. Dokončeny budou trubní rozvody mezi objekty a odkanalizování.
Prostavěnost hlavního kanalizačního řadu
je k uvedenému datu 67 % a kanalizačních přípojek 37 %.
Zhotovitel v letošním roce ukončí práce na
stavbě 19. 12., v příštím roce by měly práce pokračovat cca od poloviny ledna, záleží však i na
počasí v zimních měsících.
Na posledním jednání zastupitelstva obce
bylo ujednáno svolání občanů za účelem poskytnutí dalších informací týkajících se budoucího provozu kanalizace a platebních povinností občanů. Schůzka s občany se uskuteční
v I. čtvrtletí příštího roku, o termínu budou občané včas informováni.
Samostatnou kapitolou celé výstavby je financování projektu ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. První platbu obec obdržela po
6 měsících od zahájení výkopových prací, tedy
až začátkem prosince letošního roku. Díky zůstatku na účtu obce z minulých období mohla
obec první faktury za více než 5 mil. Kč uhradit
v termínu splatnosti.
Termín ukončení stavebních a montážních
prací je stanoven na 30. 6. 2015. Ukončení realizace projektu (kolaudace) je plánováno do
31. 8. 2016. Nejdůležitější a snad i nejnáročnější
etapou celého projektu bude vypracování závěrečné hodnotící zprávy a dále pak vyúčtování
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se Státním fondem ŽP. Praxe totiž ukazuje, že
i přes zdánlivé maličkosti zjištěné v těchto materiálech, jsou obce nuceny část poskytnutých
dotací vracet. Závěrečné vyhodnocení akce by
mělo být ze strany obce vůči Státnímu fondu
ŽP provedeno do 30. 11. 2016.

Úhrada poplatků
v roce 2015
Obecní úřad započne s vybíráním poplatků od pondělí 2. února 2015. Poslední termín pro platbu je 31. březen
2015. Poplatky lze uhradit na pokladně
úřadu a to v úřední dny pondělí a středu,
nebo bezhotovostně převodem na číslo
účtu 8325731/0100, jako variabilní symbol bude uvedeno číslo popisné rodinného domu poplatníka.
Platit se bude voda odebraná v roce
2014 a to ve výši 32 Kč/1 m3, stočné pro
rok 2015 zůstává beze změny a rovněž
tak místní poplatek za svoz komunálního
odpadu (popelnice) a poplatek za psy.
Svoz popelnic se uskuteční v řádném
termínu – tedy 24. 12. 2014.
Ludmila Topolářová
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Pomoc v nouzi
Vánoce, Silvestr, Nový rok…
Snad každý člověk se v tomto čase ohlíží
za starým rokem a přemýšlí, co všechno mu
rok 2014 dal. Mě bohužel hodně vzal…
Dne 11. května 2014 jsem díky nešťastné
události přišla o domov. Slovy se nedá vyjádřit
ta bolest a beznaděj, co mě obklopovala. Říká
se, že v nouzi poznáš přítele – a proto bych
chtěla touto cestou poděkovat všem za pomoc. Obecnímu úřadu v čele s paní starostkou, hasičům, občanům Lovčiček.
Vážím si každé nabídnuté (někdy i nevyužité) pomoci. Jsem vděčná za prvotní ubytování pro mne i syna, za poskytnutí skladových prostorů pro uložení věcí z domácnosti.
Děkuji za věcné i finanční dary, za psychickou
oporu spoluobčanům, za pomoc zaměstnavateli i kolegyním v práci. Mé poděkování patří rovněž Zastupitelstvu obce Lovčičky za
možnost ubytování v obecním bytě.
Všem přeji krásné Vánoce plné lásky a pohody a do roku 2015 jen to nejlepší.

Jak jsme volili
O přízeň voličů se v letošních komunálních
volbách ucházelo celkem 5 subjektů a to 3
strany – ČSSD, KSČM a Moravané, Hnutí ANO
2011 a Sdružení nezávislých kandidátů pro obec
Lovčičky.
Výsledky voleb:
MORAVANÉ
KSČM
SNK pro obec Lovčičky
ČSSD
ANO 2011

hlasů
28,89 %
24,94 %
19,77 %
18,59 %
7,81 %

mandáty
2
2
2
1
0

V Lovčičkách bylo zapsáno celkem 511 voličů, volební komise vydala 373 obálek a stejný
počet obálek byl odevzdán. Volební účast dosáhla 72,99% , což naši obec již tradičně zařadilo mezi obce s nejvyšší volební účastí a to
nejen v rámci okresu Vyškov. Tato vysoká účast
při volbách má, dle mého názoru, velkou vypovídající hodnotu. Občanům není dění v jejich

obci lhostejné, nespoléhají se jen na lidově řečeno „tlachy u piva“, ale aktivně rozhodují
o tom, jaké zástupce chtějí mít na radnici.
Situace v naší společnosti se mění a vyvíjí.
O tom jsem však již psala v minulém Zpravodaji. Předvolební praktiky a rétorika z „vyšší
politiky“ dostihla i malé obce. Masivní předvolební akce po vzoru velkých sídelních celků,
kde se lidé neznají a ani znát nemohou a kde
vládne větší anonymita, dostihla v těchto komunálních volbách v jistém smyslu i naši obec.
Jen si kladu otázku, zda toto dění nenese
známky kontraproduktivnosti. Toto určitě
zhodnotí a posoudí sami aktéři a následně pak
voliči. Nic proti ničemu, pokud je toto vše konáno v zájmu dobré věci a ve slušnosti. Ta však
chyběla. Je dobré si uvědomit a mít na paměti,
že poslední slovo má vždycky nakonec občan
– volič, který rozhodne. A naši občané rozhodli
jasně a srozumitelně a za to jim patří poděkování.

Marcela Břoušková a syn Lukáš

Dobrovolný svazek
obcí – Ždánický les
a Politaví (DSO ŽlaP)
Letos, stejně tak jako v letech předchozích,
se naše obec – člen Dobrovolného svazku obcí
„Ždánický les a Politaví“, zúčastňovala akcí
pořádaných DSO. Z oblasti sportu a zábavy
lze jmenovat velmi úspěšný a oblíbený „Turnaj
ve vybíjené O putovní cenu DSO ŽlaP“, který
se koná od roku 2011 a zúčastní se ho žáci 3.
až 5. tříd základních škol mikroregionu. Další
dlouholetou a neméně oblíbenou sportovní
činností, které se zúčastňuje široká veřejnost,
je cykloakce s názvem „Za poznáním regionu“.
Pravidelně od roku 1996, vždy na přelomu
září a října, se koná ekumenické setkávání duchovních různých křesťanských církví s představiteli kulturního, občanského a politického
života i široké veřejnosti, které nese název Slavkovská iniciativa smíření. Probíhá ve Slavkově
u Brna a střídavě v obcích mikroregionu. Letošní S.I.S. se uskutečnila ve dnech 3. a 4. 10.,
nosné téma – Světová válka a smíření.

Poděkování
Obecní úřad děkuje manželům Daně a Ivovi
Turkovým za bezplatné vybavení šenku
v místní sokolovně nádobím.
Starostka obce děkuje Ing. Bohumilu Doležalovi, bývalému starostovi obce, za vstřícnost a aktivní pomoc při odstraňování závady
na obecním vodovodu.

Složení zastupitelstva
Zastupitelstvo naší obce pro období let 2014 až 2018 je sedmičlenné. Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva dne 3. 11. 2014 byli přímou volbou zvoleni:
Ing. Jaroslava Hrozková (KSČM)
Jiří Polanský (Moravané)

starostka obce
místostarosta obce

Další členové zastupitelstva:
Oldřiška Pouchlá (KSČM)
Ing. Jindřich Svoboda (Moravané)
Jan Adámek (SNK)
Mgr. Martin Bartoš (ČSSD)
Ing. Petr Klein (SNK)
Miroslav Šmíd (není čl. zastupitelstva)

předsedkyně finančního výboru
předseda kontrolního výboru
člen finančního výboru
člen finančního výboru
člen kontrolního výboru
člen kontrolního výboru

Místostarosta obce je pověřen odpovědností za oblast školství, kultury a správy majetku.

Radosti a starosti starostky
V této pasáži bych asi začala tím, co mě na
pozici starostky v uplynulém období potěšilo.
Jednoznačně skutečnost, že se naše obec rozrůstá o malé občánky, že je zabezpečen bezproblémový chod mateřské školy, ve které se
dětem líbí, spolky v obci vyvíjí činnost a podporují kulturu, započala výstavba kanalizace
a čističky odpadních vod.
Na druhé straně je před námi mnoho úkolů
a výzev. Bude nutné opravit místní komunikace
narušené stavbou kanalizační sítě, vybudovat
nové např. v úseku od retenční nádrže na Sólo
a dalších částech obce, opravit chodníky, veřejná prostranství, sanovat vlhké zdivo na budově mateřské školy.
V roce 2016 uplyne 10 let od I. sjezdu rodáků naší obce. Tehdy v roce 2006 zastupitelstvo obce přislíbilo konat tato významná setkání v 10letých intervalech. Ve stejném roce
pak uplyne již 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů u nás. I toto budou témata,
nad kterými se bude nové zastupitelstvo zamýšlet a to již velmi brzy, neboť organizace
akce, jako je např. sjezd rodáků, je velmi náročná a závisí ve velké míře na finančních
možnostech obce.
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Komunikace v obci

Po volbách a následné obměně zastupitelstva očekávám zklidnění emocí, které koncem
minulého volebního období vygradovaly a tvář
obce poškozovaly a to nejenom doma, ale
špatný signál vysílaly i směrem ven. Chci věřit,
že si občané vybrali zástupce, kteří vytvoří
dělný tým a budou pracovat pro rozvoj obce
bez rozdílu politické příslušnosti a bez navyšování byrokratických opatření, kterých je i na
úrovni místní samosprávy až nad hlavu. Věřím, že budeme pracovat tak, abychom měli
čas i prostor pobývat mezi lidmi, znát jejich
problémy, radosti a starosti a společně je
s nimi řešit.
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Výtah z článku ve Vyškovském deníku

Kamerový záznam
Údajně velmi neobjektivní zápisy ze zasedání
a velmi špatná informovanost obyvatel jsou také
jedním z důvodů, proč nyní v Lovčičkách zasedání zastupitelstva snímá kamera. Jedná se
o aktivitu jednoho z obyvatel a bývalého místostarosty Michala Krause. „Mít audiovizuální záznam ze zasedání je nejlepší forma kontroly
práce zastupitelů a ověřování zápisu. Po své čtyřleté zkušenosti na pozici zastupitele a místosta-

rosty považuji za nutnost mít nezpochybnitelný
záznam toho, o čem se jedná. Kromě toho přítomnost kamery kultivuje zastupitelstvo,“ zdůvodnil Kraus, který záznamy zveřejňuje na serveru youtube.com. Zápisy jsou tak nyní podle
něj skutečně delší a podrobnější, než bývaly.
Starostka Lovčiček Jaroslava Hrozková se nechtěla k věci blíž vyjadřovat. „Pan Kraus na to
samozřejmě má právo. Mám na to názor, ale

protože se jedná o bývalého místostarostu, nechci ho sdělit,“ řekla Hrozková.
Autor: Adam Hrbáč

Reakce na článek ve Vyškovském deníku „Mluvit na jednání?…“
„Kamerový záznam“
Je velmi snadné napsat, „že jsou zápisy ze
zasedání zastupitelstva neobjektivní a kritizovat
informovanost občanů.“ Že pořizování záznamu
má přispět ke kultivování zastupitelstva.“
Škoda, že s tím začal pan Kraus až teď po
volbách, kdy se on sám do zastupitelstva nedostal a nepořizoval záznam v době, kdy byl
místostarostou. Ostatně o kultivovanosti pana
Krause vypovídá nejlépe právě záznam ze zasedání ZO konaného 11. 11. 2014. V diskuzi
k bodu 11. vystupoval i p.Kraus (jako občan),
ale jeho vystupování nelze za příliš kultivované
považovat. Nečekal, až mu bude předsedající
uděleno slovo, skákal do řeči jiným hovořícím.
Ostatně je to ke shlédnutí právě na
youtube.com. Pořizování záznamu skutečně
zákon povoluje. Pokud záznam pořizuje zastupitelstvo, musí před zahájením přítomné
o svém záměru informovat. I když zákon o ob-

cích tuto povinnost občanovi neukládá, mělo
by to být aspoň slušností, svůj záměr přítomným oznámit. Ne jak pan Kraus, který přijde,
beze slova instaluje kameru a nahrává. A ještě
jednu povinnost má pořizovatel záznamu. Pokud se v záznamu mají objevit osobní údaje
nějaké osoby, měly by být ve zveřejněné verzi
„vypípány“. Právě na zmíněném zasedání 11.
11. 2014 byly v jednom projednávaném bodu
zmíněny jméno, datum narození a bydliště
osoby, jíž se projednávaný bod týkal. A toto
všechno zaznívá také ve zveřejněném záznamu.
K zápisům ze zasedání musím podotknout,
že jsou prováděny naprosto v souladu se zákonem a formou, která je běžnou v mnoha obcích.
A není pravda, že jsou nyní (díky záznamům
p. Krause) obsáhlejší a delší. Sám sleduji dění
v několika obcích (mám tam známé) a zajímám
se hlavně o jednání zastupitelstev. Všude obsa-
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ne 30. dubna se jako každým rokem slétly čarodějnice
a čarodějové na hřišti ve Svaté.
Děti si zasoutěžily jak na stanovištích s čarodějnými
úkoly, tak při kolektivních hrách a soutěžích. Tradičně
nechyběla výroba čarovných elixírů, výtvarná dílna a věštírna. Na závěr samozřejmě upálení čarodějnice za zpěvu
písní, opékání špekáčků a zábava s muzikanty až do rána.
Počet účastníků opět převýšil loňský rok. Letos aktivně
soutěžilo 120 dětí.
Děkujeme všem organizátorům a dobrovolníkům za pomoc. Ať už odpoledne na stanovištích, nebo při přípravách
dny i týdny předem. Děkujeme sponzorům: Obecní úřad
Lovčičky, TJ Sokol Lovčičky, manželé Blechovi, Karel Šebesta a dalším milým dárcům především z řad Lovčičských
maminek.
Akce se vydařila i díky pěknému počasí.
Těšíme se zase příště!

Pálení
čarodějnic

Za Lovčičské maminky Marta Dítětová

5

hují zápisy k jednotlivým bodům programu:
projednávanou věc, usnesení a výsledky hlasování zastupitelů. Nikde není zaznamenáváno
projednávání bodu jako takové. Krom toho, jsou
vždy jmenováni ověřovatelé zápisu a ověření
správnosti zápisu je jejich povinností a zodpovědností.
Nevím jak si pan Kraus představuje zajišťovat
větší informovanost obyvatelstva obce ? Zápisy
jsou zveřejňovány jak na úřední desce pevné,
tak na úřední desce elektronické. Koho zajímá
podrobné projednávání jednotlivých bodů zasedání, vystupování jednotlivých zastupitelů,
má možnost na zasedání přijít a vyslechnout
vše do detailů.
Mám za to, že jednání p.Krause je pouze produktem jeho zloby a vzteku, že se do zastupitelstva nedostal.
František Nechvátal, Lovčičky
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Co nového ve školce
V loňském školním roce naše školka opět
„praskala ve švech.“ Zapsán byl maximální počet dětí – 28. 11. dětí jsme připravovali na vstup
do základní školy. Všechny letos v září nastoupily do ZŠ Otnice.
Školní vzdělávací program „My jsme kamarádi“, podle kterého pracujeme, je zaměřen
především na výchovu dětí k vzájemné toleranci, pomoci, na kooperativní a prožitkové
učení. Mimo plnění tohoto programu jsme
v průběhu roku 2x navštívili divadlo Radost

v Brně, 2x přijelo divadélko k nám do mateřské
školy. V červnu se konal ve školce koncert „Hudební potěšení“.
Pravidelně na podzim nás navštíví paní logopedka ze SPC Brno, pobočky Vyškov.
I v tomto školním roce provedla depistáž, metodicko poradenskou činnost a kontrolní vyšetření dětí. Na podzim si děti zahrály oblíbenou
šipkovanou za pokladem zaměřenou na poznávání tvarů a druhou ke Dni dětí v červnu. Pro
předškolní děti jsme od října organizovali edukativně stimulační skupinky s rodiči.

O adventu nás navštívil Mikuláš s andělem
a děti vystoupily s vánočním pásmem v sokolovně. Po Vánocích jsme se byli podívat na betlém v místním kostele i na slaměný betlém u hájenky. I na jaře jsme se na vycházce k hájence
potěšili výzdobou vítající jaro. K tradičním aktivitám patřil maškarní ples ve školce ( letos
s pohádkou čaroděj a kůzlátka) a návštěva
místní knihovny.
Od lovčičských maminek jsme byli pozváni
na hřiště dopoledne před čarodejnicemi. Připravovaly zde večerní
„slet čarodejnic“. Děti si
vyzkoušely různé úkoly
a soutěže. Trošku si i pohrály, zacvičily na průlezkách a naladily se na
večerní akci.
K jaru už neodmyslitelně patří „Odpoledne
s maminkou“, pořádané
ke Dni matek. Sice nám
letos nepřálo počasí, ale
k různým soutěžím jsme
využili prostornou budovu naší školky. Největším překvapením pro maminky bylo ochutnávání
lineckého pečiva, které
děti samy připravily. Nezůstal ani drobeček.
V květnu byly starší děti na výletě v Hostěrádkách – Rešově. Byli jsme pozváni do místní
knihovny na výstavu panenek. Do Šaratic jsme
jeli autobusem, potom jsme šli pěšky. Azyl nám
poskytla místní mateřská škola. Děti se zde nasvačily, prohlédly si školku a zahradu a potom
šly na prohlídku do knihovny. Výstava byla moc
zajímavá. Různé panenky byly stylově oblečené, žasli jsme nad drobnými detajly, které
musely dát hodně práce. Cestou zpět si děti
ještě zadováděly na průlezkách v Šaraticích

Leporelo…

a potom již autobusem domů. Další pěší výlet
byl do Bošovic na divadlo hrané dětmi místní
ZŠ „Dařbuján a Pandrhola.“
V červnu se nám podařil výlet do ZOO Hodonín. Zásluhou sponzorského daru od Honebního společenstva Otnice jsme mohli zaplatit
autobus na tuto akci. Zoologická zahrada není
příliš veliká, ale pro děti téměř ideální. Po prohlídce zvířat se našla i chvíle na odpočinek a občerstvení. Akce se všem moc líbila.
Na závěr školního roku se s námi slavnostně
rozloučily děti, které odcházely do základní školy.
Rozloučení se konalo ve školce i na obecním
úřadě za účasti paní starostky a všech kamarádů.
O hlavních prázdninách proběhla výměna oken
v budově školy. Okna nejen pozdvihla vzhled
celé budovy, ale vyřešila i starost s nebezpečím
při manipulaci s okny a únikem tepla. Doufáme,
že se podaří pokračovat v opravě budovy, zejména odstranit vlhkost zdiva.
Na školní rok 2014–2015 je zapsáno opět 28
dětí. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají se
zajištěním vlídného prostředí s dostatkem vybavení, hraček a pomůcek pro děti.
Mgr. Marie Dufková, ředitelka MŠ

…je dětská ilustrovaná skládací knížka, nový hit
od populární zpěvačky Ewy Farné, ale také nový
název našeho oddílu, dříve známého jako Šikulové. Proč Leporelo? Protože jsme poskládaní z dívek od školky až po malé slečny. Již naši předkové
před několika tisíci lety věděli, že ke zdraví patří
nejen kvalitní jídlo, dostatek spánku, ale i cvičení
a pohyb. Tak jak prohlásil Decimus Iunius Iuvenalis „Ve zdravém těle zdravý duch.“ Dnešní děti
jsou trošku jiné, nemají tolik pohybu, jak by pro
zdravý vývoj potřebovaly, avšak tím samozřejmě
nechci nikoho moralizovat. Za pět let existence
našeho oddílu jím prošlo mnoho cvičenců, holky
i kluci. Někteří vytrvali, někteří odešli do fotbalu
a jiných volnočasových aktivit. V současné době
se scházíme každý čtvrtek v 17 hodin v sokolovně
a jsme pouze holčičí oddíl, který se věnuje tanci,
rytmice a kolektivním hrám. Jsem ráda, že mohu
odtrhnout holky alespoň na chvíli od počítače
nebo televize, samy si pak vymýšlí taneční sestavy
a učí se od sebe navzájem. Také chci touto cestou
poděkovat všem ochotným rodičům, kteří podali
pomocnou ruku, obecnímu úřadu v Lovčičkách
a TJ Sokol Lovčičky za finanční podporu.
Cvičitelka IV. třídy
Jitka Svobodová Valihrachová
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Školní akce v průběhu I. pololetí školního roku
Kromě zájmových útvarů se také snažíme
pro žáky zpestřit průběh školního roku řadou
zajímavých akcí.

Žáci 2. a 3.tříd jezdí pravidelně jednou týdně
do vyškovského Aquaparku od září od listopadu
na plavání, kdy je čeká celkem 9 plaveckých

Exkurze v Barcelonû

Školní i mimoškolní aktivity dětí
Základní školy Otnice
Vážení čtenáři, každý rok přispívám několika informacemi ze Základní školy Otnice o věcech, které
se v naší škole dělají a čím naše škola
žije. I letos se v tomto článku dozvíte
o aktivitách, které pro děti se svými
kolegy připravuji, jaké školní či mimoškolní aktivity naše škola nabízí
a v neposlední řadě několik statistických údajů o dětech z Lovčiček, které
k nám od první třídy dojíždí.
Při slavnostním zahájení na začátku září děti vždy přivítáme a prvPﬁedvánoãní vystoupení v Lovãiãkách
ňáčky představíme. Jsme rádi, že si
najde čas jak p. starosta Otnic P. Prokop, tak i p. starostka z Lovčiček p. Hrozková.
autobus, protože se děti několikrát nedostaly
První zářijový den jsme vítali na sále 38 novčas do školy.
vých prvňáčků, kteří jsou rozděleni ve dvou
Kvůli zvýšenému počtu dětí na I. stupni, tedy
třídách A a B. Celkem šlo o 23 chlapců a 15 dítěch nejmladších, jsme zjistili, že řada zájmovek. Všechny děti z Lovčiček jsou spolu ve třídě
vých aktivit, které připravují naší učitelé, již
1.B a je jich celkem 11, z toho 5 hochů a 6 dívek.
nestačí a zapojili jsme do zájmového vzdělávání
Do 1. tříd celkem nastoupilo 24 dětí z Otnic, 11
i další subjekty.
dětí z Lovčiček, 2 děti z Bošovic a 1 ze Šaratic.
Pro přehled uvádím zájmové aktivity, které
Tolik prvňáčků a dvě první třídy už nepamatují
se uskutečňují v ZŠ Otnice. Zaměřujeme se
ani největší pamětníci.
hlavně na kulturní a sportovní činnost. Ke kulVzhledem k tolika dětem jsme museli již
turním zájmovým útvarům patří: výtvarný
v minulém roce navýšit kapacitu školní jídelny
kroužek, kroužek flétny, pěvecký kroužek pro
z 270 na 340 obědů (vaříme i pro MŠ Otnice
starší i mladší žáky, taneční kroužek, šikulové,
a MŠ Lovčičky) a také navýšit kapacitu školní
hra na hudební nástroj a hudební nauka.
družiny z 50 na 75 žáků, což znamená, že v leKe sportovním zájmovým útvarům patří: attošním školním roce jsme naplnili již tři odděletika, odbíjená, florbal, gymnastika, sportovní
lení školní družiny. Celkem naši školu navštěhry pro I. i II. stupeň, šachy.
vuje 285 žáků, což je o 20 více než v loňském
K naučným zájmovým útvarům patří: kroužek
roce. Z Lovčiček je celkem 57 dětí, což je o dvě
„Věda nás baví“ a „Angličtina s veselou“, který
více než v loňském roce. Kvůli vyššímu počtu
vyučuje p. lektorka a pomáhá v procvičování
dětí z Bošovic se nám po jednání se společnosti
konverzace v angličtině u dětí od 4. třídy.
Kordis podařilo prosadit i posilový ranní školní
Mgr Hynek Zavřel, ředitel školy
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dvojlekcí a závěrečné plavecké vysvědčení. Na
konci září žáci všech tříd běhají „Zátopkovu
štafetu“ na počest Emila Zátopka.
Žáci 4. tříd dvakrát ročně navštěvují renovované dopravní hřiště ve Vyškově, kde se učí
praktické zásady dopravní výchovy.
Předmět volba povolání, návštěvy veletrhu
středních škol v Brně a spolupráce s ISŠ Sokolnice na projektu na podporu přírodovědného
a technického vzdělávání přispívají k vhodnému výběru střední školy pro vycházející žáky.
Spolupráce s ISŠ Sokolnice se uskutečňuje
v předmětech fyzika, informatika a praktické
činnosti. Naše škola obdržela z grantu EU do
dílen sady nářadí a do fyziky elektrotechnické
stavebnice a navíc tamní žáci předvádí svou
činnost v praxi. Žáci se seznamují s technologií
výroby robota, vybranými výrobky ze dřeva
apod. činnostmi. Právě strojírenství a elektrotechnika jsou dnes preferované obory s dobrým
uplatněním.
Úspěšná byla i odpolední akce „Pexesotnice“,
kdy tentokrát žáci I. stupně a předškoláci z MŠ
soutěžili v populární hře „Double“, kterou děti
určitě znají a mohly srovnat své schopnosti
s vrstevníky.
V předvánoční čas se děti účastní slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v Otnicích
a krátké pásmo proběhlo i v kulturním domu
v Lovčičkách.
V měsíci červnu se zájemci z řad žáků 7. –
9. tříd zúčastnili exkurze do španělské Barcelony. K největším zážitkům patřilo: podmořské
akvárium se žraloky, olympiský stadion, katedrála Sagrada Familia, fotbalový stadion „Nou
camp“ pro 98.tis.diváků a řada dalších památek.
Užili si i koupání v moři a bazénu.
Na druhé pololetí připravujeme pro žáky
řadu akcí, hlavně lyžařský výcvikový kurz pro
žáky 7. a 8.tříd, soutěž „Velikonoční laťka“ ve
skoku vysokém a mnoho dalších akcí o kterých
se zmíním v příštím vydání.
Děkuji všem čtenářům za pozornost, a pokud
se chystáte s dětmi k zápisu do 1. třídy, tak tentokrát to bude ve čtvrtek 22. 1. 2015 od 14. do
17 hod. a už se na Vás moc těšíme.
Mgr Hynek Zavřel, ředitel školy

Obyvatelé dle
věkových kategorií
Dospělí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
z toho muži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
ženy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Děti (15 až 18 let). . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
z toho chlapci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
dívky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Děti (do 15 let) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
z toho chlapci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
dívky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
děti 6 až 7 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
děti do 3 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Celkový počet obyvatel . . . . . . . . . . . 641
Průměrný věk obyvatel . . . . . . . . . 39 let
Miluše Bartáková
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I v Lovčičkách se hrávalo divadlo
Že se místní umělci nevázali jen na
kamennou scénu, dokazují vzpomínky pamětníků. V létě se hrávalo
i v přírodě, na Bařisku. Tehdy tam
ještě nebylo hřiště, jen rybník a ve
stráni nad potokem se zde sehrálo nejedno představení.
Za všechny zmínka o hře Jánošík.
Když v přírodě, tak se musí využít
všechno, co nám venkov nabízí, V rolích horních chlapců vystupovali: Václav Bubla, Matěj Vojáček, bratři Štěpán a František Gargošovi. Na scénu
vtrhli originálně – přicválali na selských koních. Kam ale v lese schovat
bábu, která Jánošíka tak hanebně
zradí a hodí mu hrách pod nohy? Nic snazšího,
než že se od některého hospodáře ze Svaté dovezl vůz – hnojňák. Amálie Borovičková, která
roli hrála se do něho bez problémů schovala.
To ukrýt divadelní nápovědu Josefa Marka, dalo
už víc námahy, toho přece publikum nesmí vidět. Některá chytrá hlava vymyslela geniální
řešení. Za urostlým bukem vykopali hlubokou
díru, nápověda šup do ní, jen hlava mu vykukovala. A odtud vesele napovídal všem, kterým
vypadl text.
Divadelní soubor byl v meziválečné době
opravdu početný. Angažovali se v něm všichni
řídící i učitelé, kteří v těch letech v lovčičské
škole působili: Ševčík, Cihlář, Valenta, Veselský,
Kutlach, Masař. Většinou jako dramaturgové
a režiséři, ale samozřejmě také hráli a často
i jejich manželky.
Alespoň pár jmen místních herců, kromě
jmenovaných v předchozích řádcích: manželé
Androvi, Anna a Karel Valiánovi, Marie Lahodová a její pozdější manžel Jakub Filla, Barbora
Kratochvílová-Cigánková, Josef Grábl, Draha
Komínková, Žofie Fillová, Josef Marchovský,
Konstantin Doležal, František Zajíček, Ladislav
Odehnal… Tito dva poslední později také režírovali.
A dvě úsměvné epizody z dalších představení.
Jakub Šulák se bravurně zhostil role Jana
Sladkého Koziny. Příběh chodského rebela se

dostával do finále. Ve chvíli, kdy ho Lomikar
odsuzuje k smrti, ozvalo se sálem velké naříkání a pláč. To malý Oldříšek Šulák hořekoval,
že mu chtějí zabít tatínka. V tu chvíli byla režie
bezmocná, Jirásek se obracel v hrobě, drama
se změnilo ve frašku a Lovčičáci se náramně
bavili.
Podobný osud stihl i další hru. Kdysi vzpomínal Václav Bubla st., jako mladíček účinkoval
v nastudování Maryši v roli rekruta. Známá
scéna ve které chlapci obchází dědinu s flašemi
kořalky a vína, zavdávají děvčatům se kterými
se loučí a zpívají odvedenecké písničky. Zrovna
zpívali „Zdálo se mě má panenko“ a chybička
se vloudila. Petr Marek st. trochu popletl konec
refrénu a místo „…stavěla ji zlatejma cihlama“,
zazpíval „…zlatejma očima“. Že měl sytý a výrazný hlas, přezpíval celý mužský sbor. A pochybení bylo slyšet. Milým rekrutům to přišlo
hodně legrační, rozesmál se jeden,druhý, třetí
a pak se řehonili na celé kolo. (Tak nevím, jestli
to víno s kterým obcházeli byla jen atrapa, nebo
poctivá úroda místních vinohradů.) Protože
pláč i smích jsou nakažlivé, smálo se jeviště
i hlediště. Mrštíkové psali Maryšu jako drama,
příběh nešťastné ženy, který diváky všude jinde
dojímá. Tenkrát z ní v Lovčičkách odcházeli
jako z nejlepší veselohry.
Za okupace se divadlo hrát nesmělo, proto
s velkým očekáváním a nadšením, v režii Fr.
Zajíčka přivítal soubor nové svobodné časy na-
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studováním Našich furiantů. Hospoda „U Floriánů“ praskala ve švech,
kdo se nevešel do sálu, stál pod
okny. To už víte jak vypadá starý vojenský kufr ? Je to masivní dřevěná
bedna s víkem do oblouku a kovovým držákem. Od podívání těžký
a neforemný, doprovázel mého tatínka, krátce po válce na jeho vojenské službě. A pak po celá desetiletí
ležel za trámem na naší půdě. Pod
vrstvou prachu trpělivě čekal až do
letoška na svoje znovuobjevení. Za
ty roky se z něj stal skoro muzeální
kousek. Ale co vlastně skrývá ? Klíč
nikde a rezavý zámek statečně odolával. No, trochu opatrného násilí se šroubovákem a jeho letitý obah spatřil světlo světa.
Byly v něm staré částečně poškozené noty,
to když se otec učil v dětství hrát u Hrozků. Ale
hlavní poklady ležely až na samém dně. Šest
krásně barevných obrázků na výkresovém papíru. Ty jsou ještě o řadu let starší než zmíněné
noty a pochází od mého dědečka Františka Urbánka, mistra natěračského a malířského řemesla. Jsou to předlohy, dědeček je v profesní
hantýrce nazýval „mustry“, ke kulisám lovčičských prvorepublikových ochotníků.
Generace našich prarodičů, které v dětství
a mládí vyrůstaly za Rakouska-Uherska a zažily
těžké útrapy světové války, tehdy s chutí a vlasteneckým elánem pěstovaly v Lovčičkách kulturní a společenský život. Ať už sokolové, nebo
hasiči pořádali nedělní zábavy, v létě tzv. „výlety“, což byly hudební a taneční besedy na
„Sóle“ – odtud jeho název nebo právě ochotnické divadlo.
Lovčičská divadelní splečnost hrávala ve dvacátých letech v obou místních hospodách a když
byla dokončena stavba sokolovny, stala se nejen
tělocvičnou, ale i stánkem místní kultury.
Zapálení nadšenci nejen hráli, ale svépomocí
pořizovali a zajišťovali vše co bylo pro chod divadla potřeba. Techniku, elektřinu, osvětlení
zajišťoval Miloš Hrozek. Místní švadlena Žofie
Fillová tvořila kostýmy (od ní měla většina sokolů své slavnostní kroje). První kulisu, představující venkovskou náves, zakoupili v ateliéru
„Máca“ v Újezdu u Brna. Ale další kulisy a dekorace už byly dílem zmíněného dědečka
Trochu odbočím. Možná máte doma školní
fotografie svých prarodičů. Mnozí z nich jsou
foceni na jevišti sokolovny. To aby jim divadelní
kulisa tvořila zajímavé pozadí.
Ale zpět k divadlu. Podívaná to byla zřejmě
se vším všudy, obohacená o živou scénickou
hudbu. Představení doprovázela místní kapela
Františka Hrozka. Spolu s ním v ní hrálo i jeho
pět synů: Ladislav, František, Miloš, Josef a Jan,
doplněných o řadu dalších místních i přespolních muzikantů, Hráli smyčcové i dechové nástroje a bravurně ovládali vážnou i populární
hudbu.
Divadelní repertoár byl opravdu rozmanitý,
od klasiky, přes dramatické kusy, až k operetám. Jen za první republiky hráli tolik titulů,
že by se s nimi mohl chlubit i profesionální
soubor. Alespoň několik názvů:
Madlenka z kovárny, Z českých mlýnů,
Noc na Karlštejně, Cigánečka, Mlynář a jeho
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A je dobře, že i v dnešních Lovčičkách mnozí
přebírají štafetu někdejších ochotníků. Ať už
mladí hasiči, Lovčičské tetiny svým zpěvem
a komponovanými pořady, nebo všichni kteří
o Vánocích ztvárňují živý Betlém.
Dávám zpátky na dno starého dřevěného kufru šest barevných obrázků. Vím, že už ho na
půdu vracet nebudu, zaslouží si lepší místo
a přidám k nim i tohle povídání. To aby, až ho
někdo po letech zase otevře věděl, proč tam
jsou a jací lidé a příběhy se za nimi ukrývají.
S. Urbánková

dítě, Pražské švadlenky, Paličova dcera, Kozina, Lucerna, Trampoty hajného Klobáska,
Krajánek Holandr šel na vandr, Myslivecká
latina, Právo první noci, Jánošík, Naši furianti, Psohlavci, Bajkajlaj, Růže ze Sibiře, Akcizák, Maryša…
Účinkovali ochotníci z další, mladší generace:
Vlastimil Král, Miroslav Višňa, Jaroslav Gruml,
Marie Bartošková-Okurková, Marie Jakešová,
Marie a Ludmila Doležalovy, sourozenci Růžena, Marie a František Doležalovi a mnozí
další. Ještě dnes ve svých osmaosmdesáti letech
paní Marie Svobodová vzpomíná, jak si v na-

Které ovocné dřeviny se
mohou bez povolení kácet?
Pro lepší orientaci, jaké stromy a keře na zahradách, u rekreačních objektů a zahrádkářských koloniích lze kácet bez povolení,
připravilo Ministerstvo životního prostředí seznam ovocných dřevin. Seznam je součástí
nové metodiky pro ochranu dřevin a jejich kácení, kterou MŽP zveřejní ve svém Věstníku
do konce tohoto měsíce. Ministerstvo životního prostředí připravilo pro orgány ochrany
přírody metodiku, jak postupovat podle novelizované vyhláškyč. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, včetně seznamu pro snadnější identifikaci ovocných
stromů. Pro bližší představu přinášíme informaci veřejnosti, kterou se mohou řídit při posuzování ovocných dřevin, jež je možné od
1. 11. 2014 kácet bez povolení, a to na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní
plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Ovocnými dřevinami jsou zpravidla myšleny
ty, které záměrně vysazujeme a pěstujeme za
účelem sklizně a konzumace jejich plodů. Pro
jednodušší orientaci v duchu této vyhlášky lze
využít následující seznam ovocných dřevin:
Angrešt, rybíz, Broskvoň, Hrušeň, Jabloň,
Temnoplodec, Jeřáb obecný moravský (sladkoplodý), Kdouloň, Líska obecná, Mandloň
obecná, Meruňka, Morušovník, Ořešák vlašský, Maliník, ostružiník, Slivoň, Třešeň, Višeň.

studování „Lucerny“ střihla roli nebojácné a hubaté Kláskové.
V padesátých letech pokračovala opět novější
vlna ochotníků. Ti už dědečkovy kulisy vyměnili
za nové, modernější. Ale to už je jiná kapitola.
Jen jsem chtěla zprostředkovat vzpomínky
na generace našich dědečků a babiček. Obyčejných lidí, žijících v nesnadných podmínkách
tehdejší doby. Udřených v zemědělství, v lese,
při řemesle, těch kteří do práce v Brně často
jezdili na kole a přece se po večerech scházeli,
nacvičovali divadlo, obětovali svůj volný čas,
aby udělali radost sobě i druhým.

Základní organizace –
Kynologický klub Lovčičky
V letošním roce uspořádal náš kynologický
klub dvoje zkoušky z výkonu a to podle národního zkušebního řádu. První se konaly 27. 4.
a další 9. 11. 20147. Obě zkoušky proběhly na
výborném terénu a se skvělou atmosférou.
Touto cestou chci poděkovat všem, kteří přispěli
a pomohli ke zdárnému zajištění a průběhu
zkoušek. Děkuji rovněž psovodům za sportovní
vystupování a pěkné předvedení výkonu psa.
V letošním roce representovala Kynologický
klub Lovčičky Irena Schettlová s Chinou Black
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Chabet a to na kvalifikačním závodu na MS FCI
a WUSV podle IPO3 v Žilině na přelomu května
a června. Byl to skvělý závod s výbornou organizací, zakončený přátelským posezením.
V letošním roce jsme v našem kynologickém
klubu přivítali také nové členy a těšíme se na
spolupráci s nimi. Do nového roku 2015 chci
popřát všem přátelům kynologie a jejich rodinám hodně úspěchů a pevné zdraví.
Za ZO Kynologického klubu Lovčičky
Jaroslav Havel
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Vzpomínka na váženou rodačku
Paní Marie Nováková * 16. 9. 1894–† 20. 1. 1983

Letos uplynulo 120 roků od narození významné Lovčičské rodačky paní Marie Novákové.
Byla to žena uměleckého zaměření, širokého
rozhledu, velká patriotka, lidová spisovatelka,
básnířka a nadaná kreslířka.
Narodila se ve skromných poměrech v rodině
pokrývače Josefa Tichého a jeho ženy Anny,
jako prostřední z pěti dětí. Její přirozený talent
se projevil už v ranném mládí. Vychodila sice

V

letošním roce 2014 založil TJ SOKOL
LOVČIČKY fotbalový kroužek pro děti,
ve věku od 5 do 12 let. Kroužek probíhá formou tréninků, které se konají každý týden
ve středu, buď na hřišti v Lovčičkách, nebo v případě špatného počasí v místní sokolovně. Tímto děkujeme obci Lovčičky za
umožnění přístupu do těchto prostor. Tréninky probíhají pod vedením trenérů Stanislava Marka a Lumíra Bébara a účastní se
jich pravidelně 10–15 chlapců. Náplní tréninků jsou klasické fotbalové dovednosti,
které by chlapci v tomto věku měli umět.

jen místní obecnou školu, ale celý život vzpomínala jak jí právě škola vštípila základy vědění,
morálky, pracovitosti, úcty k lidem, bohu, domovu i přírodě. Ještě jako nedospělá dívka si
začala psát rodinnou kroniku. Později svoje literární práce publikovala v časopisech „Naše omladina“ a „Moravská žena“. Byly to především
krátké povídky, básně, dobové články a úvahy.
Během let narůstala její všestranná aktivity.
Zajímala se o historii rodné obce, navštěvovala
archivy, spolupracovala s muzei ve Slavkově
a Žarošicích. Dopisovala si se spisovateli, památkovým úřadem. Měla zmapované celé okolí
Lovčiček, kde hledala a často i nacházela archeologické nálezy.
Při terénních úpravách r. 1953 došlo u kostela k vyzdvižení náhrobního kamene „Bošovských z Polanky“. Byla to právě její zásluha,
že podle archivních materiálů, které dobře
znala, identifikovala tuto významnou památku
a kontaktovala brněnské památkáře. Díky paní
Novákové je náhrobek do dnešních dnů dochovaný v našem kostele. Často navštěvovala
lidi z nejstarších generací a zaznamenávala jejich vzpomínky na události z minulých časů.
Zapisovala vyprávění, která se tradovala v rodinách, při besedách, draní peří. Nechala si
vyprávět o zanikajících řemeslech, zajímala se
jak žili v mládí a dětství. Všechny tyto zá-

Naší vizí je připravit chlapce pro přihlášení
do žákovských a dorosteneckých soutěží.
Dětem bylo zakoupeno 20 nových míčů,
nové převlekové dresy, kužely a nápojový
set. V roce 2015 počítáme s doplněním výbavy a s ještě hojnějším počtem malých fotbalistů. Více informací o trénincích v příštím
roce a vůbec o celkovém dění v Lovčičském
fotbale se dovíte na stránkách www.tjlovcicky.estranky.cz
Za výbor TJ Sokol Lovčičky přeje krásné
Vánoce a šťastný Nový rok

TJ Sokol

Stanislav Marek

Vítání občánků
Každoročně s příchodem jara vítáme do společenství obce naše malé občánky. Letos tomu
nebylo jinak a v neděli 30. 3. jsme v zasedací
místnosti radnice přivítali děti narozené v roce
2013. Ke slavnostnímu aktu byli pozváni rodiče
10 dětí. Je dobře, že se spolu s rodiči vítání
zúčastňují i prarodiče a další nejbližší příbuzní.
Z důvodu většího počtu dětí byla akce poprvé
uskutečněna takříkajíc nadvakrát, aby prostory
v budově radnice pojaly všechny návštěvníky.
Vítání dětí je v naší obci pevně zakořeněno
a doufám, že tomu tak bude i do budoucna.
Malý dárek pro dítě a zápis do Pamětní knihy
obce Lovčičky, snad jednou po letech potěší
alespoň některé z dnešních nejmladších občanů.

Na přípravě a samotném průběhu se aktivně
podílí starostka obce a zastupitelé – Jiří Polanský a Oldřiška Pouchlá. Poděkování patří p. uč.
Mgr. Benušové a p. uč. Mgr. Matyášové a samozřejmě všem účinkujícím dětem. Velké poděkování patří rovněž panu Jiřímu Hrozkovi,
který celá léta krasopisně a vzorně zapisuje
všechny údaje do Pamětní knihy. A pro něho
se samozřejmostí – bez nároku na odměnu.
V letošním roce byly přivítány tyto děti:
Marika Bosáková, Patrik Kotlár, Natálie Habartová, Aneta Zapletalová, Matěj Svoboda,
Pham Leona Ha, Karolína Marková, Denisa Bébarová, Barbora Bartošová, Amálie Melnyková.
Oldřiška Pouchlá
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znamy, včetně svých vlastních zážitků a vzpomínek zpracovávala do útvarů krátkých povídek a vyprávění. Nejedna z nich je psána v hovorovém nářečí, tak jak se u nás běžně mluví.
Mnohým svým vrstevníkům sepsala zdařilé životní medailony. Mnozí z nás pamatujeme jak
po Lovčičkách chodila drobná paní, milé tváře,
upřímného pohledu. S každým se ráda zastavila, prohodila pár vlídných slov.
Za nás všechny pokládám pomyslnou kytičku na dnes už neexistující hrob tetičky Marie
Novákové.
S. Urbánková

Z vyprávění o životě
v Lovčičkách za velké
války (1914–1918)
Když umřel Frant. Doležal, zůstalo po něm
pět dětí,osiřelá vdova a 20 měřic pole. Nebylo
na tom dost, přišla válka. Chápete jak se těžko
žilo udřené vdově s pěti sirotkama? Od nejstaršího do nejmenšího, každý musel dělat co zastal, aby se kryly dodávky, aby bylo co jíst, aby
i dobytek měl co potřeboval. A matka? Dřela
do úpadu a kolikrát už se jí zdálo, že to břímě
starostí a práce ani neunese. A což když v letech
1917? Pro veliká sucha nebylo živobytí, ani pro
erár, ani pro lidi, tím méně pro dobytek. A nařízení o dodávkách čím dál tím ostřejší a častější. Soupis obilí a zemáků, volání k starostovi,
zjišťování zásob po domech, strach z pokut,
vězení, strach z toho, co bude až padne ona;
ó kolik to slzí, bezesných nocí, kolik, když
slabá,za pluhem chodila, ale už nic nedá, nedá.
V komoře pod sypací truhlou, je místa dost,
v noci až ti malí usnou, se dvěma staršími odstaví truhlu, udělá důl, a co bude všechno tam
sková. Od minulého roku je tam ještě plný hrnek sádla, ten tam taky dá, mouku co má,
všechno i obilí tam sková. Vyhrožují přísnými
rekvisicemi nač čekat? Hned dnes se d pustí do
teho. Dnes večer! Až ty malé děti usnou, až usnou sousedé. Co, cože? Co ji to napadlo? To
není pravda. Že by oni, ne, ne! Vždyť to nikdo
nebude vědět, a potom, má pět dětí. Kdoby co
špehoval, kdo by ji zrazoval. Přešla noc, blížilo
se jitro. Na hřadě kohout už budil slepice,
ozvaly se kroky před domem, nějaká ženská
s plachtou pod paží zabočila na polní cestu a to
již bylo v komoře vše urovnané, nikdo v tom
šeru nic nepozná, ve třech troškách je nachystáno poslední obilí. To snadno odnese do zmoly
nad humnem, tam to žádné hledat nebude.
V pátek přišla vojenská pohotovost s přesedou
komise, starostou a radními. Na pomoc přivolaní četníci za Šaratic a hledalo se. Týden trvala
rekvisice a mezi jinými poznámkami, který si
četník do notýsku dělal, byla i tato: „U M.D….
v komoři pod sypací truhlou nalezeno 4 kg
máku, 26 L. sádla, 44 kg mouky, 21 kg obilí,
37 kg ovsa, vše zabaveno pro erár. A ještě jiná
hořká chvíle čekala na poctivou ženu, vdovu
a sirotky. Ukradených posledních 74 kg pšenice,
co si do zmoly nad humnem skovala.
Zapsala Marie Nováková
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Fotbaloví veteráni v New Yorku
Stává se již tradicí, že fotbaloví veteráni FC
Lovčičky vyjíždí jak na zahraniční, tak i domácí
turné. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce.
V měsíci únoru zajíždíme na mezinárodní turnaj fotbalových veteránů do Slovenského Pezinoku. Turnaje se celkem zúčastní celkem osm
mužstev. Po vyrovnaných zápasech s našimi
soupeři končíme ve čtvrtfinále. Vítězi turnaje
jsou domácí hráči. V březnu sehráváme fotbalové utkáni v Bratislavě s fotbalovými veterány
FC Vinohrady. V květnu odjíždíme do Slovanského Brodu v Chorvatsku, kde jsme ubytováni.
Druhý den následuje prohlídka města a sehrání
fotbalového utkání. Po zápase, který skončil vítězstvím domácích šest ku čtyřem odjíždíme
na večeři a společné posezení. Další den našeho
pobytu je prohlídka jednoho z největších vinohradů v Chorvatsku. Po prohlídce vinohradu
velikosti 600 hektarů je posezení a degustace
místních vín. Následující den se s pěknými zážitky a pozváním na společný zájezd do New
Yorku vracíme domů. V červenci hrajeme na
turnaji v Kloboukách u Brna. Turnaj byl velmi
dobře připraven, jak po stránce sportovní, tak
i společenské. Totéž se dá říct o turnaji v Drá-

sově kde jsme hráli v měsíci září. V říjnu odlétáme na společný osmidenní pobyt s našimi
Chorvatskými přáteli do USA města New York.
Do New Yorku přilétáme 21. 10. 2014. Po příletu
do New Yorku odjíždíme na hotel, kde jsme
ubytováni. Začátkem našeho pobytu sehráváme
fotbalový zápas s našimi hostiteli, který končí
remízou tři ku třem. Po fotbalovém zápase následuje návštěva hokejového utkání NHL mezi
NEW JERSEY DEVILS proti DALLAS STARS.
Pro nás všechny neopakovatelný zážitek v nádherné aréně Prudential Center vidět Jágra a spol.
v akci. Následující den je plavba lodí po řece
Hudson okolo Manhattanu, kde míjíme sochu
Svobody. Nádherná tříhodinová plavba, na kterou se nezapomíná. Ještě ten den je prohlídka
Central Parku a večerní výjezd na mrakodrap
Empire State Building. Po prohlídce mrakodrapu se přes rozzářenou Broadway vracíme
na hotel. V dalších dnech navštěvujeme museum moderního umění, dále pak vyjíždíme na
mrakodrap Rockefeller Center odkud je nádherný výhled na celé město New York. Na závěrečný den našeho pobytu projíždíme Manhattan v otevřeném autobusu až k nejvyšší

Manhattan
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budově v USA,
která stojí na místě
tragicky zničených
dvojčat. Náš týdenní pobyt skončil
šťastným návratem
domů. Na závěr
naší fotbalové sezony pořádáme fotbalový turnaj ve sportovní
hale v Křenovicích, za účasti fotbalových veteránů z Pezinoku, Bratislavy a domácích fotbalistů. Vítězství si z turnaje odnáší fotbaloví
veteráni z Pezinoku. Po turnaji následovala společná večeře a posezení v Sokolském hotelu ve
Slavkově. Před zahájením turnaje byl předán
šek v hodnotě čtyřicet tisíc korun na invalidní
skútr pro našeho kamaráda Kalouska Luboše.
Na výši finanční částky se podílejí všichni členové fotbalových veteránů FC Lovčičky.
Závěrem našeho příspěvku pro místní zpravodaj přejí fotbaloví veteráni FC Lovčičky všem
občanům Lovčiček šťastné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška, hodně štěstí a zdraví
v roce 2015.
Za FC Lovčičky Bubla Václav
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100 let od vypuknutí I. světové války

P

ři pietním aktu v neděli 10. 8. si naši
občané u pomníků padlých společně
připomněli 100 let od vypuknutí I. světové
války, nazývané též „velká“. V úvodu setkání zazněla státní hymna v podání Lovčičských tetin, po které se slova ujala starostka obce. Po krátkém připomenutí
historie této války následovala promluva
pana faráře Mgr. Buchty. Jména všech padlých a nezvěstných občanů – rodáků
z Lovčiček, připomněl pan Miroslav Šmíd.
Celý pietní vzpomínkový akt byl proložen
tematicky laděnými písněmi v podání již
zmiňovaných Lovččiských tetin a dále pak
Lovčičských muzikantů.
Jaroslava Hrozková

Slovo závěrem
Vážení občané, blíží se konec roku,
se kterým přichází svátky klidu a pohody – Vánoce. Přeji Vám jménem celého Zastupitelstva obce Lovčičky, aby
se pro Vás poslední dny v roce staly
těmi nejkrásnějšími, aby se nesly v duchu tradic, štěstí, lásky a spokojenosti.
A potom hodiny na věžích odbijí
půlnoc. Rozezní se zvony a začne se
psát historie roku nového – roku 2015.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, do
nového roku zdraví, štěstí a osobní pohodu.

Lidové misie

L

idové misie probíhaly
v obci v měsíci březnu (poslední byly v roce
1909) a vedl je Fatym
společně s hlavním misionářem P. Markem
Dundou z Vranova nad
Dyjí. Vyvrcholením misijního týdne byla mše
svatá v kostele sv. Václava. Mše byla zakončena průvodem věřících,
při kterém byl nesen
nový misijní kříž, který
byl následně postaven
ve středu naší obce.

Ing. Jaroslava Hrozková

Jiří Polanský
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