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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a s ním
do vašich domácností přichází tradiční zpravodaj.
Dozvíte se z něj, co všechno se letos v naší obci
událo a jak jsme pokročili při plnění úkolů, které
jsme si pro tento rok stanovili. Pokud jsme v něčem
neuspěli, budeme se snažit to v příštím roce napravit.
Mám radost z toho, že se u nás i nadále velmi
daří spolkovému životu a iniciativám samotných
občanů. Obec je zde od toho, aby poskytovala

podporu a zázemí, ale skutečná aktivita přichází
od vás, jednotlivců, kteří jsou ochotni ve svém
volném čase udělat něco pro ostatní – připravit
s dětmi divadelní představení, uspořádat soutěž
ve vaření guláše nebo si společně zazpívat.
Blížící se vánoční svátky jsou časem, kdy myslíme
na druhé. Opět jsme se sešli u vánočního stromu.
Sejděte se i vy s lidmi, kteří žijí osaměle a ocení
možnost strávit společný čas se svými sousedy.

Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval
všem svým spolupracovníkům. Jsou to zejména
pracovnice obecního úřadu, pan místostarosta,
obecní zaměstnanci a zastupitelé. Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům, kteří bez nároku na
odměnu přispěli k našemu úsilí.
Přeji Vám mnoho zdraví a úspěchů v roce 2017.
Mgr. Martin Bartoš, starosta

Zprávy z radnice
vznikla nová parkovací plocha a pro větší bezpečnost je nyní přehledněji řešen vstup na komunikaci. Přístup k hlavnímu vchodu je nyní bezbariérový. Budova se přiblížila svému původnímu
vzhledu z první republiky včetně lepšího řešení
odvádění dešťové vody od fasády. Děkujeme panu
Hanikovi, který bez nároku na odměnu opatřil nátěrem část fasády.

V následujícím textu se dozvíte, co nového se
v uplynulém roce 2016 podařilo v Lovčičkách
uskutečnit.
Mateřská škola
Na začátku roku jsme zahájili akci odstraňování
vlhkosti v mateřské škole v Lovčičkách. Projekt
byl připraven, čekali jsme pouze na příznivé počasí a zjara jsme se pustili do práce. Odstranili
jsme vlhké omítky, čelní stěnu opatřili provětrávanou fasádou, ošetřili základy, vyměnili závadné
odpadní potrubí a vydláždili dvůr. Před budovou

Nová komunikace

Nová komunikace
V září byla zahájena dlouho očekávaná akce rekonstrukce místní komunikace na pozemku 186/1 왘
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Zprávy z radnice
Místo mezigeneračního setkávání
V prostoru misijního kříže u autobusové zastávky jsme se rozhodli zřídit takzvané místo
mezigeneračního setkávání. Jedná se o myšlenku, že by se lidé různých věkových skupin
měli mít možnost na chvíli zastavit, seznámit
se a promluvit spolu v klidném prostředí uprostřed obce. Zkuste se někdy za pěkného počasí
cestou z autobusu jen tak posadit a popovídat
si s někým, koho znáte jen od vidění! Nové
místo zároveň přispívá k větší bezpečnosti
chodců – nemusí již na zastávku přicházet po
okraji krajské komunikace.
Workoutové hřiště
Díky Nadaci ČEZ se nám podařilo získat prostředky na vybudování workoutového hřiště určeného každému, kdo se chce procvičovat nebo
posilovat na speciálních prvcích. Inspiraci jsme
hledali na již existujících hřištích v okolních
obcích. Vybrali jsme firmu, jejíž nabídka nejvíce odpovídala našim představám, a v květnu
jsme nové zařízení mohli otevřít pro veřejnost.
Máme radost, že je hřiště denně využíváno

Mateﬁská ‰kola po úpravách

– napojení k nové zástavbě Pod Zahrádkami.
Na základě výběrového řízení stavbu realizovala firma Strabag a.s. Věříme, že nová silnice
přispěje ke zkvalitnění života v obci.
Chodník
V létě jsme uskutečnili výstavbu nového
chodníku v úseku od autobusové zastávky po
dětské hřiště. Jedná se o trasu, kterou využívají
maminky s kočárky i děti mířící na dětské či
workoutové hřiště. Věříme, že jsme tak zvýšili

Workoutové hﬁi‰tû

Nov˘ chodník

bezpečnost chodců v době, kdy jsme všichni
svědky nárůstu automobilové dopravy. Pro větší
pohodlí je chodník opatřen zálivy s lavičkami
a odpadkovým košem. V rámci této akce byl
přesunut novinový stánek – děkujeme paní Marii Doležalové za pochopení a spolupráci.

a navštěvují je zejména dospívající, kteří jinak
mohou mít problém se smysluplným využitím
volného času. Za pomoc s výběrem prvků děkujeme Martinu Voráčovi.
Cesta ke hřbitovu
Nová cesta ke hřbitovu zajistí mnohem pohodlnější a hlavně bezpečnější příjezd vozů ke

Cesta ke hﬁbitovu

Odpoãinkové místo u misijního kﬁíÏe

hřbitovu v době konání smutečních obřadů. Je
také vhodnější pro přístup osob se sníženou
pohyblivostí. Při budování cesty (svépomocí)
nás potěšila spolupráce našich hasičů a sokolů.
V horní části bude vybudováno parkoviště pro
přibližně pět vozidel.
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Obecní automobil
Od Policie ČR jsme v tomto roce získali bezplatně devítímístný automobil Volkswagen
Transporter. Využíváme jej k dopravě osob nad
80 let a maminek s dětmi do jednoho roku k lékaři a na zavolání jako náhradu spojů, které
nemají z Otnic návazný spoj do naší obce. Vozidlo je využíváno i k dopravě dětí na soutěže
hasičů apod. Panu Radomíru Schmiedovi děkujeme za bezplatnou údržbu karoserie.

Obecní automobil

Hlídání dětí
Pro maminky dětí od dvou do čtyř let jsme u nás
v obci zřídili profesionální hlídání (dětský klubík).
Je určeno maminkám, jejichž děti zatím nenavštěvují mateřskou školu a které potřebují nutně navštívit např. lékaře se starším dítětem. Věříme, že
tak usnadníme život mnoha rodičům malých dětí.
Třídění odpadů a štítkování popelnic
Letos jsme zahájili pilotní provoz nového systému třídění odpadů. Dosud jsme třídili jen

v takzvaných sběrných hnízdech, nyní přichází
třídění až k vám domů. Je důležité naučit se
třídit co nejvíc, neboť legislativa bude stále přísnější k těm, kteří mají příliš mnoho směsného
odpadu. Jinými slovy, čím více vytřídím, tím
více ušetřím. Ze stejného důvodu jsme opatřili
popelnice čárovými kódy – budeme sledovat,
jestli současně s tříděním ubývá směsného odpadu. Všechny získané údaje budeme vyhodnocovat a hledat cesty, jak díky efektivnějšímu
nakládání s odpady ušetřit na poplatcích.

Dotace
Vzhledem k omezenému rozpočtu jsou dotace velmi důležitým zdrojem financování obecních investic. V roce 2016 jsme získali následující prostředky: Workoutové hřiště 300.000 Kč;
bezbariérový chodník k dětskému hřišti
400.000 Kč; prostor pro mezigenerační setkávání 25.000 Kč; bezbariérový přístup ke kostelu
a hřbitovu 50.000 Kč; dovybavení JSDHO
40.000 Kč; profesionální hlídání dětí 60.000 Kč;
vícemístný osobní automobil jako bezúplatný
převod od Policie ČR.
Kromě výše uvedených chceme poděkovat
i všem dalším, kteří nám ve svém volném čase
poskytli svoji pomoc.
Mgr. Martin Bartoš, starosta obce

Třídění odpadů
V letošním roce jsme zahájili pilotní projekt
třídění odpadů přímo v domácnostech. Těší nás,
že se mnohé domácnosti do systému zapojily
a postupně přibývá těch, které se přidávají. Naším
cílem je zvýšit pro obec odměny ze systému EKOKOM, ušetřit za svoz kontejnerů s tříděným odpadem, snížit náklady na svoz netříděného odpadu a postupně tyto úspory přenést na
domácnosti, které poctivě třídí. Při hodnocení
tříděných odpadů (hodnocením se rozumí kontrola, zda pytle s plastem nebo papírem mají
správnou hmotnost a není v nich nežádoucí obsah) se ukázalo, že třídíte zodpovědně, tj. do
plastů v naprosté většině případů přicházejí skutečně plasty a do papíru papírový odpad. To je
skvělé, ještě je však nutné dosáhnout zlepšení
v efektivnosti třídění – je nutné, aby pytel s plasty
vážil alespoň 2,5 kg a pytel s papírem 4,5 kg. Dodržení tohoto pravidla je opravdu důležité, neboť
jen tak byly účelně vynaloženy náklady na výrobu plastového pytle, do kterého odpad ukládáme. Kromě toho je důležité vědět, že pokud
pytel s odpadem nemá správnou hmotnost, nedostáváte body za třídění. Mnohem více informací o efektivním třídění najdete na internetové
adrese https://www.mojeodpadky.cz/sitborice
v sekci Proč hmotnost pytlů není zbytečná.
Nové pytle na třídění a štítky s čárovým kódem si můžete vyzvednout na obecním úřadě.

Cena směsného odpadu bude narůstat, aniž
bychom to mohli ovlivnit – podle evropské legislativy bude ukládání odpadu na skládkách
již brzy zatíženo velmi přísnými pravidly.
V příštím roce bychom proto chtěli ještě vý-

razně rozšířit sběr biologického odpadu, abychom tak dále snižovali podíl nevytříděné
složky.
Děkujeme, že třídíte!
Jan Adámek, člen zastupitelstva obce
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Dětský klubík
Od začátku listopadu nabízíme rodičům hlídání dětí v Dětském klubíku, v přízemí Mateřské školy v Lovčičkách. Dětský klubík je provozovaný Obecním úřadem a vzhledem
k získání dotace od Krajského úřadu je tato
služba zdarma.
Nabízíme dopolední péči o děti ve věku od 2
do 4 let, zaměřenou na zdravý a harmonický
tělesný i duševní rozvoj. Maximální počet dětí
ve skupince je 12, prozatím je přihlášeno 10
dětí. Provoz klubíku je od 8 do 12 hodin. Forma
docházky je dvoudenní, obvykle v pondělí
a středu. Dětský klubík vedou a o děti se starají
dva pedagogové – Marta Dítětová a Bc. Aneta
Svobodová. Rodiče jsou vítáni a především rodiče mladších dětí využívají možnost být v klubíku společně s dítětem.

Pro děti zajišťujeme pestrý program – hry,
říkadla, cvičení, tanečky, pohádky, hudební
a výtvarné aktivity. Nechybí ani pobyt venku.
K dispozici máme hernu vybavenou pomůckami, které odpovídají věku dětí. Dále jsou
v herně stolky pro výtvarné činnosti a svačinky. Větší prostor pro společné i samostatné hry dětí, podložky pro hry na zemi
a nechybí ani koutek pro odpočinek. Sociální
zařízení je přizpůsobeno věku a potřebám
dětí.
Jsme malá skupina, obvykle se sejde 6–8 dětí.
Snažíme se vytvořit přátelské a podnětné prostředí. Pro děti jsme „tety“ a zcela přirozeně
nám také tykají. Nabízíme osobní a individuální
přístup. Rády bychom vedly klubík rodinným
způsobem, s důrazem na vytvoření příjemného

prostředí, kam se budou děti vždy rády vracet.
Jsme připraveny vyslechnout rodiče, jejich názory, připomínky a náměty, které ve výsledku
povedou ke společnému cíli: šťastné a spokojené děti.
Provozní doba klubíku je pouze dva dny
v týdnu dopoledne. Tím pomáháme zejména
maminkám na rodičovské dovolené. Bylo by
velmi příjemné, kdybychom ve spolupráci s rodiči a Obecním úřadem rozšířili provoz na celodenní. Tím bychom pomohli rodičům, jejichž
děti se z důvodu nedostatečné kapacity do Mateřské školy v Lovčičkách nedostanou. To je
však zatím, zdá se, běh na dlouhou trať. Prozatím se na Vás a Vaše děti těšíme v Dětském klubíku!
Marta Dítětová, Bc. Aneta Svobodová

Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic letos netradičně
už 29. dubna a příští rok dokonce snad už v pátek 28. dubna. Víte proč? Líbí se mi ta tradice
dopoledních čarodějnic pro děti ze školky. Už
po ránu se maminky s batolátky sejdou na hřišti
a připraví překvapení pro děti ze školky, které
si jen tak vyjdou na procházku. Tentokrát třeba
na hřiště. Napětí stoupá na obou stranách –
děti možná tuší, možná vědí, my maminky na
hřišti zase nestíháme. „Pozor už jdou!“ Košťata

nastartovat! Děti si vyzkoušely stanoviště
s úkoly, proběhly se a vyfotily s čarodějnicemi.
Plni dojmů jsme všichni odcházeli na oběd.
Pohoda. Kýta začíná vonět, přípravy – tentokrát už vážně – ve čtyři to vypukne. A fakt, že
ano! V pět už si není kam sednout. V šest u kiosku fronta – ještě štěstí, že si můžeme umíchat
sirup – tedy lektvar na stanovišti s kouzelnými
lektvary. Elixír věčného mládí střídám Elixírem
neviditelnosti – asi jsem popletla tu zaříkávací
formuli, ale za rok už to určitě vyjde! Stanoviště
letos poprvé samoobslužná, včetně samoodměňování se. Děti dobře pochopily jak házet koš-

tětem do dálky, nebo koště použít podobně,
jako hokejku a dát góóól. Po lízátkách se zaprášilo. Výtvarná dílnička děti moc bavila. Věštírna fungovala osvědčeným způsobem – jako
samoobslužný automat. Čarodějnice vzplála.
Na ohni se s posledními zbytky čarodějčiných
svršků opékají i první špekáčky. Pohoda.
Večer – jak jinak – muzikanti – koncert pod
hvězdami. Nechtělo se mi domů. Ale s vyhlídkou na sobotní nabitý den – Košt vín, Steč na
statku, mám se na co těšit. Tyhle naše čarodky
na hřišti, u lesa mám prostě ráda.
Marta Dítětová
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Co nového ve školce
Školní rok 2016/2017 jsme zahájili 1. září s 28
zapsanými dětmi. 9 dětí odešlo do ZŠ Otnice
a nově nastoupilo 9 malých tříletých dětí. Na
vstup do základní školy připravujeme 10 dětí,
9 dětí je 4–5letých. Školní vzdělávací program
„My jsme kamarádi“ máme zpracován podle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Podle něj také probíhá stěžejní práce školy. Mimo tento program zařazujeme i mimořádné aktivity pro děti.
V loňském adventu si děti užily návštěvu Mikuláše s andělem i vánoční nadílku ve školce.
9. prosince jsme navštívili v Bošovicích „Tři oříšky pro Popelku“ – divadlo hrané žáky ZŠ Bošovice. Dne 11. prosince zpestřily děti svým vystoupením vánoční setkání v sokolovně. Po
Vánocích jsme si nenechali ujít krásný slaměný
betlém na hájence.
V lednu a únoru pokračovaly 6. až 10. lekcí
edukativně stimulační skupiny pro předškolní
děti s rodiči. V únoru nás čekalo divadlo „Masopustní rej“ v podání divadla Kača a Kača
v naší školce. V březnu jsme navštívili místní
knihovnu a do mateřské školy přijelo divadlo
Inky Horákové s představením „Začarované pohádky“. V rámci tématu o lese jsme stihli ještě
stopovanou zaměřenou na úkoly o přírodě.
V dubnu jsme v Křenovicích shlédli výstavu
modelů vlaků a před čarodějnicemi jsme si na

pozvání lovčičských maminek vyzkoušeli různé
soutěže na hřišti. V květnu se konalo již tradiční
„Odpoledne s maminkou“ ke Dni matek. Ten-

tokrát nám počasí nepřálo, takže jednotlivá stanoviště s úkoly byla rozmístěna po budově
školy, ale děti si s maminkami užívaly společné
chvíle stejně nadšeně. V květnu se ještě konalo
divadlo „Zašeptej krutidráp a poletíme do
Afriky“ ve školce, koncert „Hudba pro radost“
a 24. května zápis do mateřské školy na příští
školní rok.
K MDD jsme uspořádali pro děti stopovanou
„Na veverčí ocásky“ zakončenou hledáním pokladu v lese. Dne 7. června jsme jeli na školní
výlet do ZOO Hodonín. Dne 15. června jsme
v Bošovicích zhlédli pohádku „Kouzla králů“
opět hranou žáky ZŠ Bošovice. Dne 27. června
se 9 dětí slavnostně rozloučilo na obecním úřadě
za účasti pana starosty s mateřskou školou. Od
1. do 15. července byl prázdninový provoz.
Během roku prošla budova školy rozsáhlými
úpravami z důvodu odvlhčení zdiva a budování
přípojky ke kanalizaci. Před budovou je nově
postaveno parkoviště, chodník, upraven terén.
Zbývá oprava přístupu na školní zahradu přes
šatnu a úprava terénu za budovou školy, aby
měly děti ze zahrady přístup na toaletu a do
budovy školy. O hlavních prázdninách je plánovaná výměna plynového kotle a úprava přízemí – šatny dětí.
V tomto školním roce jsme již v září navštívili
představení „Sněhurka a sedm trpaslíků“ v divadle Radost. V říjnu přijelo divadlo Kača
a Kača s představením „Dračí zpívání“. Od 11.
října do 15. listopadu začalo prvních 5 lekcí
edukativně stimulačních skupin pro předškolní
děti s rodiči. 8. listopadu přijeli opět medici
z Brna s projektem „Nemocnice pro medvídky“.
9. listopadu nás navštívila paní logopedka ze
SPC Brno, pobočky Vyškov a provedla depistáž,
metodicko-poradenskou činnost a kontrolní vyšetření dětí.
A už se nám blíží adventní čas a na dveře
klepou Vánoce. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají vytvářet atmosféru bezpečí a radosti pro
naše děti. Přejeme veselé Vánoce, hodně zdraví,
radosti a lásky do dalšího roku 2017.
Mgr. Marie Dufková, ředitelka MŠ
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Zajímavosti o Základní škole Otnice
Každý rok se snažím podat vám informace
o naší škole. V letošním čísle se zaměřím na to,
kolik dětí navštěvuje naši školu, jaké zájmové
činnosti a exkurze pro děti naše škola nabízí
a v jakých soutěžích či olympiádách byli žáci
naší školy úspěšní.
K 1. listopadu 2016 bylo v naší škole zapsáno
celkem 304 žáků. Z toho 135 dětí je z Otnic,
53 dětí z Bošovic, 47 dětí z Milešovic, 69 dětí
z Lovčiček (z toho je 11 prvňáčků). Z Bošovic
a Milešovic přechází do otnické školy žáci po
čtvrtém ročníku, z Lovčiček dojíždí děti již od
první třídy. Školu mají otevřenu již od sedmi

školním roce otvíráme dramatický kroužek pod
vedením místních členek divadelního spolku.
Nabídku zájmového vzdělávání doplnil od loňského školního roku kroužek Mladý zahrádkář,
který vedou členky místního svazu zahrádkářů,
kroužek španělštiny a dyslektický kroužek. Od
2. pololetí nabízíme pro naše druháčky kroužek
angličtiny. Tato opravdu široká nabídka zájmového vzdělávání je umožněna hlavně díky našim obětavým učitelům, kteří se dětem věnují.
V průběhu školního roku se naši žáci zúčastnili mnoha exkurzí, z nichž vybírám pouze
některé. V měsíci lednu se žáci 4. a 5. tříd

Tﬁída 2. B v divadle Radost

hodin, tak nemusí v zimě čekat v mrazu a mohou si v přízemí školy sednout a povídat s kamarády. Také po vyučování mají po poslední
hodině přednostní právo na oběd, aby po vyučování dobře stihly autobusový spoj do Lovčiček.
Pro naše nejmladší žáky máme k dispozici
tři oddělení školní družiny pro celkem 75 dětí.
Paní vychovatelky a pan vychovatel se dětem
věnují při různé herní činnosti, sportují na blízkém a velmi pěkném sportovním areálu, v zimě
pak na sále školy či v tělocvičně. Malují si, hrají
různé hry, připravují s dětmi na různé besídky
či vánoční vystoupení. Školní družinu navštěvují děti od 1. do 5. třídy.
Po vyučování si žáci mohou vybrat z pestré
nabídky zájmového vzdělávání, či kroužků,
které nabízíme. Většinu z nich vedou paní učitelky naší školy, některé také externí spolupracovníci. Celkový počet kroužků, které byly letos
nabízeny, je 18, což si myslím, že je velmi pozitivní pro rozvoj dětí. Ze sportovních kroužků
nabízíme dětem volejbal, florbal (pro mladší
i starší žáky), sportovní hry (pro mladší i starší
žáky), gymnastiku, atletiku (pro mladší i starší
žáky). Z kroužků umělecky zaměřených nabízíme dětem: výtvarný kroužek, kroužek flétny
(pro mladší i starší žáky), pěvecký kroužek (pro
mladší i starší žáky), kroužek keramiky. V naší
škole probíhá i výuka paní učitelkou ze ZUŠ F.
France ze Slavkova, která učí hru na klavír a hudební nauku, Hudební škola Meluzín učí v naší
škole hru na kytaru a klávesy, nově v letošním

zúčastnili „Zimní školy v přírodě“ spojené s lyžováním, žáci 9. tříd navštívili v brněnském
Mahenově divadle představení Romeo a Julie.
V měsíci únoru žáci 8. třídy navštívili brněnský
justiční palác v rámci projektu Trestní právo
v praxi, žáci 2. a 6. třídy byli v centru ekologické
výchovy Lipka-Jezírko v brněnských Soběšicích
a žáci 8. tř. byli bruslit v Dambořicích. V měsíci

Vieliczka

březnu proběhla beseda se spisovatelkou dětských knih Markou Míkovou, která dětem podepsala své knihy a udělala pro děti 5. třídy zajímavou besedu. V měsíci dubnu proběhla
exkurze žáků 8. tříd do Prahy, kde navštívili
Pražský hrad a další zajímavé kulturní památky
hlavního města včetně večerního divadelního
představení v Národním divadle, žáci 1. a 2.
třídy navštívili zoo Lešná a žáci 3. a 4. tř. nově
zrekonstruované Planetárium Mikuláše Koperníka v Brně na Kraví hoře. V květnu jsme pro
žáky 5. a 7. třídy připravili exkurzi do brněnského muzea Anthropos, kde navštívili i výstavu obrazů Zdeňka Buriana, poté následovala
historická procházka po brněnských památkách
včetně vyhlídky z věží Petrova. Žáci 7. třídy byli
ve Strážnici a navštívili „Baťův kanál“, žáci 9.
třídy navštívili Prachovské skály a oblast Českého ráje, 6. třídy oblast Českomoravské
vrchoviny a 5. tř. safari ve Dvoře Králové nad
Labem. V červnu byli žáci 1. a 2. tř.v divadle
Radost, pro žáky 4. tř. byla připravena exkurze
do Vyškova na dopravní hřiště a žáci 7., 8. a 9.
tříd byli na zahraniční exkurzi ve Španělsku,
kde navštívili památky hlavního centra oblasti
Barcelony včetně fotbalového stadionu Nou
Camp, místních obřích akvárií, kde mohli pozorovat rejnoky či žraloky, katedrálu Sagrada
Familia či zajímavé stavby architekta Gaudího.
Od září do listopadu proběhl plavecký výcvik
žáků 2. a 3. třídy ve Vyškově, žáci 7. a 8. tř. byli
v Praze a na Karlštejně a žáci 9. tříd měli exkurzi do polské Osvětimi, Krakova a blízkých
solných dolů.
Dvě exkurze do oblíbeného brněnského Vida
centra se odehrály i díky projektové spolupráci
s ISŠ Sokolnice, která připravila pro naše žáky
pracovní listy. Díky zisku grantu z EU se 40
našich žáků ze 6., 7. a 8. tříd zúčastnilo exkurze
do Londýna, jejíž součástí byl i jazykový pobyt
se školním programem a přespáním dětí v anglicky mluvících rodinách.
Z důvodu velkého množství zájmových
útvarů a podpory učitelů jsou naši žáci velmi
úspěšní v různých soutěžích a olympiádách.
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6. B ve Vida centru v Brnû

Nejlepšího umístění dosáhli v: zeměpisné olympiádě (2. místo v okresním kole), olympiádě českého jazyka (5. místo v okresním kole), matematické pythagoriádě (3. místo v okresním
kole), ekoolympiádě (4. místo), konverzaci v anglickém jazyce (2. místo v okresním kole). Ze
sportovních soutěží a olympiád bych zdůraznil:
1. místo ze soutěže ve vybíjené pořádané sdružením obcí „Ždánického lesa a Politaví“, úspěšnou reprezentaci (1. a 2. místo) mladých fotbalistů v turnaji Mc Donalds cup či Coca-cola
pohár, 1. Místo v soutěži „Velikonoční laťka“ ve
skoku vysokém, velmi pěkné umístění v okresním přeboru ve volejbalu a atletické soutěži
o „Pohár rozhlasu“, kde jsme získali 1. místo ve
skoku do dálky a 2. místo v běhu na 1000 m.
Každoročně také naše škola pořádá mezitřídní
soutěž „Štafeta Emila Zátopka“ a v čase předvánočním mikulášském šplhání pod názvem „otnický čertík“. K příležitosti Dne dětí pořádáme
ve spolupráci s rodiči soutěžní odpoledne s názvem Kulaté léto a soutěžní odpoledne Pexesotnice určené pro naše žáky prvního stupně.
Jako jedna z mála škol v ČR se naše škola
zapojila do evropského projektu s názvem
„eTwinning“. Jedná se o spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologiích. Celý projekt má několik částí. První část se týkala
vzájemné výměny pohlednic mezi zapojenými
školami, kdy se prolínaly znalosti angličtiny
vlastivědy a českého jazyka. Do druhé části
projektu se zapojili žáci výtvarného kroužku,
jehož cílem bylo poznání slavných malířů ev-

Babské hody v Otnicích
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1. záﬁí – zahájení ‰kolního roku v 1. tﬁídû

Na závěr si můžete prohlédnout několik foropských škol. Žáci 8. tříd namalovali v rámci
tografií z různých akcí školy. Najdete zde fotovýtvarné výchovy valentinské kartičky. V další
grafie z různých exkurzí, hodů, divadel či ze
části se žáci věnovali vztahu k přírodě a smysl
slavnostního zahájení v první třídě a slavnotřídění odpadu. V závěrečné fázi projektu děti
stního předání vysvědčení vycházejícím žákům
zajímavě ztvárnily hlavní myšlenku evropské
na obecním úřadě. Snad se Vám budou líbit.
pospolitosti. Velkým přínosem pro žáky byla
Za všechny tyto aktivity patří velké poděkokomunikace pomocí cizího jazyka, žáci také
vání všem mým kolegům, kteří neváhají obětopoznávají reálie různých evropských zemí i syvat svůj volný čas a dětem se věnují v různých
stém školství různých národností.
kroužcích či pro žáky pomáhají organizovat
Jak již je z výčtu aktivit patrné, snažíme se,
různé exkurze či projektové aktivity, které jsou
aby bylo vyučování v naší škole co nejvíce prakorganizačně také velmi náročné.
tické, aby měli žáci pocit, že to, co se učí, čásPřeji všem úspěšný start do nového roku
tečně znají či poznali. Nabízíme podporu vý2017 a učitelům hodně energie pro jejich neuky anglického jazyka na I. stupni díky
lehkou, ale krásnou práci. Snad nás ten nový
navýšenému počtu hodin a na II. stupni narok 2017 příjemně překvapí.
bídku povinně-volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce, podporujeme sporMgr. Hynek Zavřel, ředitel Základní školy
tovní aktivity zvýšeným počtem hodin tělesné
a Mateřské školy Otnice
výchovy s následnou podporou nabídky
povinně-volitelného předmětu „sportovní
hry“. Nabízíme výuku informatiky již od
5. ročníku a výuku druhého cizího jazyka
od 7. ročníku.
Pro ty z vás, kteří se o naši školu více
zajímají, doporučím naše webové
stránky, které se snažíme neustále aktualizovat: www.zsotnice.cz. Zde se dozvíte řadu zajímavostí včetně obrazových.
A ještě jedna novinka. Tentokrát se budou
zápisy do 1. tříd konat až v měsíci dubnu,
konkrétně v naší škole s největší pravděpodobností ve čtvrtek 6. dubna 2017. Těšíme se na naše nové prvňáčky a jejich
Vánoãní besídka
rodiče.

9. A – ukonãení ‰kolního roku
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Jarní výtvarné tvoření
V neděli 20. března 2016 jsme již podruhé
společně výtvarně tvořili. V tělocvičně v přízemí
Mateřské školy si děti i dospělí mohli vyrobit
papírové květiny, namalovat vajíčka, ozdobit
velikonoční perníčky, vyrobit kuřátka na špejli
a další… O občerstvení se postaraly maminky,
které napekly a svými moučníky přispěly na
rautový stůl… vzduch voněl cukrovím a jarem
– co víc si přát :-)
Na výtvarný materiál nám přispěl myslivecký
spolek Hubert Otnice. Děkujeme. Jarní výtvarné
tvoření se stalo tradiční a úspěšnou akcí a příště

by možná mohlo být v sokolovně. Budeme se
těšit!
Ráda bych ještě touto cestou požádala čtenáře: Jestli znáte někoho, nebo snad vy sami

Taneční skupina Berušky
BERUŠKY jsou taneční kroužek pro holčičky
ve věku od tří do šesti let. Tancujeme na tradiční, lidové písničky i na hity dětské POP MUSIC :-) Snažíme se nenásilnou a hravou formou
rozvíjet pohybové schopnosti dětí. Taneční sestavy jsou přizpůsobeny věku dětí. Každou taneční hodinu začínáme s dětskou jógou. S říkadly a zpěvem písní se děti učí vnímat rytmus.
Zařazujeme také různé zábavné hry. V nepo-

slední řadě si děti osvojí dětské hity (např. Kačátko, Makarena...), protože bez toho se žádná
princeznička na bále neobejde. :-) Na Vánoční
besídku jsme nacvičily několik tanečků.
Pro kamarády, fanoušky i rodiče našich Berušek plánujeme (výhledově na leden) Dětskou
taneční party. Scházíme se v sokolovně každé
pondělí od 16 do 17 hodin.
Marta Dítětová

ovládáte tradiční techniky zdobení kraslic a byli
byste ochotni se o své zkušenosti podělit, prosím, neváhejte mne kontaktovat.
Marta Dítětová

Divadlo pro děti
V neděli 27. listopadu v 15 hodin se
v lovčičské Sokolovně sešli všichni kulturní nadšenci, aby shlédli divadelní představení s názvem Radovanovy radovánky
od Zdeňka Svěráka. Divadlo Věž Brno
s milým Vlastíkem a vždy usměvanou Kačkou bylo v Lovčičkách již počtvrté. Tentokrát s sebou přivezli i zlého výrostka
Huga, který Radovanovi a Kateřince dělal
samé zlomyslnosti.
Podle usměvavých tváří při odchodu soudím, že se představení i tentokrát vydařilo.
Závěrem bych chtěla poděkovat za pomoc obecnímu úřadu, dětem za pomoc při
chystání a úklidu sálu, obecnímu zastupitelstvu, které každoročně schvaluje na divadlo dotace a především vám všem, kteří
jste přišli, protože bez vás by to nefungovalo.
A když Bůh i obec dá, příští rok zase na
viděnou na divadle!
Blanka Voráčová

Hrátky s batolátky
Hrátky s batolátky – kroužek v Dětském klubíku, v přízemí Mateřské školy, každé úterý
od 9 do 11 hodin. Schází se zde převážně maminky s malými dětmi ve věku asi od 9 měsíců
do 3 let.
Herna je vybavena hračkami, knížkami, herními prvky, výtvarnými potřebami, dětským
nábytkem atd. K dispozici jsou i plastové kelímky a talířky. Program v „batolátkách“ není
nijak veden, slouží k zábavě dětí a rodičů –
i když iniciativě se meze nekladou :-) Rodiče

jsou zde za své děti zodpovědní. Zázemí je přizpůsobeno dětem. K dispozici jsou nočníky, prkénko, stupínky a pro miminka přebalovací lehátko.
Pro děti je to skvělá příležitost seznámit se
s kamarády. S postupem času s těmito kamarády mohou pokračovat v Dětském klubíku,
později v Mateřské škole…
Maminky s batolátky – neváhejte. Budeme
se těšit v úterý.
Marta Dítětová
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Vystoupení Josefa Oplta a Elektrobandu
Pavla Zedníka v Lovčičkách

V letošním roce spolek Lovčičských žen opět
uspořádal společensko-kulturní akci pro
všechny občany místní i přespolní. Velká změna
byla především v novém pojetí i výběru hudebního žánru. Na rozdíl od tradičního folklórního
setkání v krojích, jsme se zaměřily zejména na
všechny nadšence moderních lidových písní.
Oslovily jsme pana Josefa Oplta, který rád navštěvuje naši obec a má v Lovčičkách svoji blízkou rodinu.
Josef Oplt je pojmem v oblasti hudební ale
také i herecké. Známý je nejen divákům televizního programu Šlágr. Je zpěvák dechových
orchestrů, sólistou Hudebního divadla Karlín,
spolupracuje s rozhlasem, Supraphonem a televizí. Vystupuje na společenských akcích po
celé České republice. Nazpíval spoustu písní
s kolegyní Ivanou Brožovou, je členem skupiny
Elektroband Pavla Zedníka.
Právě tato skupina pod taktovkou pana Oplta
pro nás v sobotu 14. května připravila krásné

vystoupení, při němž si mohli milovníci moderních lidových písní společně s kapelou zazpívat a strávit tak příjemné odpoledne, plné
nádherných písní, úžasných muzikálových melodií, prokládaných humornými příběhy a zážitky ze života. Pan Oplt předvedl, že je nejen
vynikající zpěvák, ale i skvělý bavič, který dokáže dobrou náladu přenést na všechny přítomné.
Pro všechny zúčastněné bylo zajištěno občerstvení a nechybělo také dobré víno, které
přispělo k ještě lepší náladě. Jsme rádi, že toto
milé setkání ve všech přítomných zanechalo
opravdu krásné prožitky. Není příliš časté, mít
možnost zhlédnout tyto profesionály v Lovčičkách, společně si s nimi zazpívat a zapomenout
na všední starosti. Pánové Oplt a Zedník byli

nadšeni místní atmosférou. Loučili se s námi
se slovy: „Rádi bychom si u vás ještě zazpívali.“
Všechny doufáme, že i díky většímu zájmu
místních občanů se jejich přání splní a společně
se opět setkáme.
Velice nás těší kladné ohlasy zúčastněných,
zejména dopis od paní Růžičkové, ve kterém
vyjádřila nadšení z této akce. Děkujeme především Obecnímu úřadu Lovčičky za veškerou
pomoc při pořádání této akce, všem zúčastněným, za vytvoření skvělé atmosféry a v neposlední řadě panu Luboši Kalouskovi, který natočil z této akce pěkný videozáznam. Sám ho
doplnil průvodním slovem a můžete jej najít
na webových stránkách obce: http://www.lovcicky.cz/fotografie-a-videa-z-akci/2016-1/
Mgr. Dana Matyášová

Adventní setkání u hájenky ve Svaté
Poslední adventní sobotu 19. prosince 2015
odpoledne si na hájenku ve Svaté opět přišli
místní i přespolní zazpívat koledy, pobesedovat
a vánočně se naladit. Slavnostně vyzdobená hájenka s dobovým betlémem a dva andělé na
chůdách v podání hereček Divadla KUFR se

zvonečky a harmonikou už z dálky vítali přicházející a zvali děti na představení Vánoční
hra aneb Co andělé zvěstovali. Dospělé poté
potěšila svým vánočním hudebním pásmem
cimbálová muzika Gajdoši z Brna. Nechybělo
občerstvení, svařáček a zdobení vánočního stro-

mečku pro zvířátka. Večer se hájenka zahalila
do mlhy, „která by se dala krájet“, a snad si
i každý návštěvník „ukrojil“ kousek předvánoční pohody a nálady. Moc bychom si to přáli.
Helena Hosová
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Gulášfest Lovčičky podruhé
Již druhým rokem se 3. 9. 2016 v Lovčičkách
konala akce, která naši obec zviditelnila v širokém okolí a přímo sem k nám přilákala spoustu
zábavychtivých návštěvníků. Gulášfest Lovčičky. Druhý ročník, který v mnohém předčil
ten první.
Letos se soutěže o nejlepší kotlíkový guláš
zúčastnilo 12 nadšených týmů z těchto obcí:
Lovčičky, Otnice, Milešovice, Kobeřice, Brumovice, Měnín, Borovany u Bernartic a Rychnova
nad Kněžnou.
Pozadu nezůstaly ani naše ženy a oblíbená
soutěž o nejlepší koláč měla 24 lahodných
soutěžních koláčů, buchet a dortů. Na přípravě některých z nich se v rodinách podílelo
i několik generací, což je pro nás naprosto
úžasný fenomén z pořádání Gulášfestu Lovčičky.
Pro všechny, kteří si to rádi připomenou, zde
jsou stupně vítězů v soutěži o nejlepší kotlíkový
guláš:

s nadšením a nápaditostí zapojili do obou soutěží. Poděkování patří i paní Bc. Blance Roháčkové, která se svou Bianca Agency připravila
pro děti atraktivní malování na obličej, tetování
a výrobu zvířátek z balónků. Děvčatům, které
s dětmi absolvovaly projížďky na koních. Rodinnému vinařství František Ševela a B & B nápoje Újezd u Brna, kteří se nám všem starali
o osvěžení. Partnerům, kteří podpořili akci věcnými cenami, Honitbě u Hvězdy, Obci Lovčičky
a pochopitelně velké díky patří všem, kteří se
na přípravě, uskutečnění i úklidu Gulášfestu
Lovčičky podíleli!

Z vašich spontánních reakcí a ohlasů víme,
že se vám druhý ročník Gulášfestu Lovčičky
líbil, že jste si ho užili, potkali se se svými rodinami, kamarády a známými. Ochutnali jste
soutěžní guláše i koláče, potěšili své chuťové
buňky uzeným cigárem, vínem či burčákem,
některým z pěti druhů piva či jste našli zalíbení
v speciálním drinku zvaným „Jelen ve skoku“
anebo si třeba spolu s námi na závěr zatančili
a zazpívali!
Děkujeme VÁM, že jste na Gulášfestu Lovčičky byli s námi! Máme z toho velkou radost!

Odborná porota:
1. BARKOŠI a jejich Měnínský hovězí guláš
2. BOROVÁCI z Jižních Čech a jejich Borovanské překvapení
3. KEŠOK TEAM za Lovčičky a jejich guláš Jajík
Laická veřejnost:
1. Zlatá dvojka z Lovčiček a Kobeřic s gulášem
No Name
2. TÝM KUCHTIČEK z Brumovic a jejich guláš
Hama
3. BARKOŠI a jejich Měnínský hovězí guláš
Pro letošní rok jsme krásnými cenami ocenili
rovnou 6 nejlepších koláčů. Které to byly:
1. Svoboďáci a jejich úžasné Bédiny pokemonky
2. Tým Modrých nosů a jejich křehoučké Otnické koláčky
3. Alsoň Milešovice a jejich výtečné Hanácké
koláče
4. Kešok team z Lovčiček a jejich neuvěřitelný
Gulášfestový dortík
5. Barunka Lacíková z Lovčiček se svým luxusním Kinder dortem
6. Vlaďka Polanská z Lovčiček a její lahodný
ořechový štrůdl
Nezapomeneme ani na vítěze otevřené Soutěže v pití piva na čas, kde v té nejrychlejší konkurenci nakonec zvítězil domácí borec, Radek
Tomašík.
Tímto tedy ještě jednou blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným, kteří se

Ceny odborné poroty

Ceny o nejlep‰í koláã

Ceny laické veﬁejnosti

Pořadatelé
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Klub veteránů
Letošní sezonu začínáme v měsíci únoru na
turnaji ve Slovenském Pezinoku za účasti dvanácti mužstev. Turnaj je rozdělen na dvě skupiny. Naši skupinu vyhráváme a postupujeme
do semifinále, kde prohráváme s pozdějším vítězem celého turnaje. Celkově končíme na pěkném čtvrtém místě, když v utkání o třetí příčku
prohráváme na penalty. V měsíci březnu sehráváme další halový turnaj, tentokrát v Bratislavě.
Celkově končíme na druhém místě. Po turnaji
následuje přátelské posezení s našimi hostiteli.
V měsíci květnu zajíždíme na pozvání našich
přátel do Chorvatska na ostrov Pag. První den
našeho pobytu navštěvujeme národní park Slapovy Krka. Další den město Novalja a ve večerních hodinách hrajeme v Zadaru první utkání
proti fotbalovým veteránům NK Zadar složený
z hráčů místní policie. Utkání končí vítězstvím
domácího týmu tři ku jedné. Na závěr našeho
turné pořádají fotbaloví veteráni NK Pag 1993
fotbalový turnaj, za účasti domácího týmu dále
NK Zagreb a FC Lovčičky. První zápas hrajeme
s NK Zagreb a utkání končí remízou jedna ku
jedné. Druhé utkání s NK Pag 1993 nám dochází
síly a prohráváme jedna ku třem. Po turnaji odjíždíme na společné posezení, kde předáváme
starostovi města Pag dárky od starosty naší
obce. Potom následuje večeře a za zpěvů našich
a chorvatských písniček odjíždíme domů. V měsíci červnu hrajeme na dalších turnajích v Kloboukách u Brna a v Šitbořicích. V měsíci říjnu
k nám na naše pozvání přijíždí fotbaloví veteráni z města Čačak ze Srbska. Za tři dny svého
pobytu navštěvují město Litovel, kde je pro ně
zajištěna prohlídka pivovaru s ochutnávkou místního piva. Dále následuje prohlídka města
Olomouce a Brna. Na závěr jejich pobytu u nás

Veteráni v Praze

pořádáme fotbalový turnaj za účasti našich
hostů NK Čačak, veteránů z Klobouk u Brna
a našeho týmu. Turnaj se odehrává na hřišti
v Milešovicích. Vítězi se stávají veteráni NK Čačak. Poráží náš tým jedna nula a tak i Klobouky
u Brna. Naše mužstvo končí druhé po vítězství
nad hráči s Klobouk jedna k nula. Po turnaji je
společná večeře, po níž následuje vyhodnocení
turnaje a předání pohárů, které provádí starosta
naší obce. V měsíci listopadu odlétáme na své
nejdelší zahraničí turné do Austrálie. Zde postupně navštěvujeme města Melbourne, Canberra a Sydney. V Melbourne si prohlížíme
Olympijský stadion, tenisové kurty Australian

open, královskou botanickou zahradu, parlament státu Victoria a mnoho dalších zajímavostí, které ve městě jsou. Z Melbourne odjíždíme do hlavního města Austrálie Canberra.
Zde si prohlížíme budovu parlamentu, mincovnu a památník padlých vojáků první a druhé
světové války. Velmi milé bylo setkání s referentkou našeho velvyslanectví na půdě naší ambasády, kde jí byla předána vlaječka našeho
klubu. Poslední naší zastávkou v Austrálii je
Sydney. Zde také odehráváme fotbalový zápas
s výběrem českých občanů pracujících v Sydney. Zápas končí spravedlivou remízou pět ku
pěti. Po fotbalovém zápase nám ještě zbývají
čtyři dny našeho pobytu v Sydney. Plně je využíváme k prohlídce světoznámé opery, odkud
je krásný pohled na most Harbour bridge dále
botanické zahrady a mnohým dalším zajímavostem tohoto velkoměsta. Koupáním na krásné
pláži Bondi Beach končí náš pobyt v Austrálii
a všichni se již těšíme na cestu domů. Na konec
měsíce listopadu k nám přijíždí fotbalový veteráni z Chorvatského ostrova Pag. První den poznávají město Brno a okolí. Druhý den je přivítal
starosta naší obce a převzal upomínkové předměty od starosty města Pag. Ještě ten den odjíždíme společně do Prahy na pozvání Pražské
policie odehrát fotbalový turnaj. V prvním zápase porážíme naše hosty z Pagu tři ku dvěma.
Druhý zápas vítězíme nad výběrem pražské policie dva ku jedné. Stáváme se celkovými vítězi
na velmi kvalitním turnaji. Naši hosté z Pagu
vyhrávají nad Pražskou policií dva k nule
a končí na druhém místě. Bylo to velmi pěkné
ukončení naší činnosti za náročný rok 2016.
Za fotbalové veterány FC Lovčičky
Václav Bubla

Austrálie vítá veterány
Kde je Morava, to ví každý bezpečně dobře.
Ukázat na mapě okres Vyškov, to už chce určitou znalost. A obec Lovčičky? O té jsem na
mou duši nikdy předtím neslyšel. Jak bych
také mohl - podobných vísek je v naší zemi
mnoho. Přesto se Lovčičky něčím odlišují,
dokonce v takové míře, která přesahuje hranice našeho území. No řekněte, kolik českých
obcí šíří svůj věhlas do celého světa, a to ještě
způsobem tak ušlechtilým, jako je sport? Kolik českých fotbalových klubů, ligové nepočítaje, může s hrdostí prohlásit, že s dobrou
bilancí sehráli utkání na všech kontinentech

Veteráni v Austrálii

světa? Jistě by nám na jejich spočítání stačily
prsty jedné ruky. Právě v Lovčičkách jeden
takový manšaft mají. A já jsem moc rád, že
jsem měl tu příležitost, stát se součástí jednoho vítězného tažení fotbalových veteránů
z Lovčiček do Austrálie. Rychle jsem pochopil, o jak unikátní uskupení se jedná. Není to
jen fotbalová jedenáctka; s hráči přijely i jejich manželky, rodiče, přátelé a děti. Zkrátka
přijela parta kamarádů! Kombinace sportu,
setkání s přáteli a dovolené je něco opravdu
výjimečného, tím spíše, pokud se vše odehrává na druhé straně zeměkoule. Možnosti

jsou dnes neomezené. V Lovčičkách to pochopili, a rozhodli se sehrát se zbytkem světa
nezapomenutelné přátelské utkání; a to nejen
na hřišti samotném, ale i mimo něj, prostřednictvím poznávání cizích kultur, zvyků, zemí
a národů. V Austrálii po sobě zanechali nesmazatelnou stopu. Už nyní se nemohu dočkat, až budu mít příležitost navštívit Lovčičky a zbytek Moravy. Kdo ví, třeba se mi
podaří vyprosit si u kapitána místo brankářské dvojky na jejich další výpravě do kolébky
fotbalu – jižní Ameriky. Sportu zdar!

Na ambasádû v Austrálii

Pavel Bače
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Malá úvaha nad prací vinaře
Letošní rok začal jako každoročně „Výroční
členskou schůzí“ konanou 12. února. Po zahájení proběhla v základním programu zpráva
o činnosti naší ZO spolu se zprávou o hospodaření za rok 2015. Po závěrečném usnesení
už byla jen bouřlivá diskuse s ochutnávkou loňských vzorků vína. Byla též zmíněna již probíhající komplexní pozemková úprava v katastru
obce Otnice a Lovčičky, na jejímž území se nacházejí vinohrady v pronájmu naší ZO ČZS. Stanovisko nových majitelů teras bude rozhodující
pro další život stávajících vinohradů, ale to
ukáže čas.
Ale teď od organizace k práci. Jakmile se
ukáže trošku lepší počasí, hned je ve vinohradu
pár prvních nedočkavců s nůžkami a to je znamení, že je jaro za dveřmi a s ním nekonečná
práce ve vinohradu od stříhání po první postřiky proti přezimujícím škůdcům, následují
likvidace plevelů, další postřiky a nekončící
zelené práce po vyrašení nových výhonů a neustálá kontrola kondice vinohradu. Mezitím je
nutná též kontrola již hotových vín a příprava
vzorků na již probíhající výstavy vín našeho
regionu. Také naše ZO ČZS pořádá místní výstavu vín, konanou letos již po 16.té, 30. dubna
v místní Sokolovně. A že bylo co koštovat. Týden před výstavou bylo bodování vzorků pod
dohledem komise tvořené předsedou panem
Miroslavem Martináskem a subkomisaři panem

Robertem Franzem a panem Kratochvílem.
Hodnotilo se celkem 530 vzorků vína z 36 obcí
moravského regionu. Tyto vzorky byly prezentovány na naší výstavě, které se zúčastnilo kolem 300 návštěvníků. Od zahájení v 10.00 hodin probíhala volná degustace. V 11.00 hodin
byly předány hlavní ceny za šampiony výstavy.
Doprovodný program zajišťovala celé odpoledne až do večerních hodin cimbálová muzika
přerušená pouze dvěma tombolami s hodnotnými cenami. Jak již bývá zvykem, poslední
hosté se pozdě v noci těžce loučili s úžasnou
atmosférou vinného opojení za zpěvu moravských lidovek. Celá akce probíhala za podpory
JMK odboru životního prostředí a obce Lovčičky, kterým touto cestou za celý výstavní výbor děkuji.

Ale opět k práci vinaře. Celý rok je to boj
s plísněmi, padlím, včetně dalších škůdců, okus
zvěří nevyjímaje, v neposlední řadě je to nekonečné sečení trávy a likvidace plevelů.
A je tu podzim a s ním zúročení práce vinaře
sklizní, které předchází ještě jeden problém a to
jsou špačci. Většinou poslední neděli v srpnu
se sejdeme na členské schůzi pod širým nebem
přímo ve vinohradu za účelem rozpisu hlídání
vinice před špačky a nevítanými hosty, kdy jednotliví členové drží službu od rozbřesku do setmění a jako pomocníci jsou jim plynová děla
na plašení špačků. V některých vesnicích se dodnes provádí zarážení, nebo také zatloukání
hory, což je všeobecný zákaz vstupu do vinohradu. Ve středověku se porušení zákazu trestalo vězením a krádež hroznů až smrtí. Ale
dnešní legislativa tyto praktiky naštěstí nepodporuje.
Konečně je tu vinobraní a doba burčáků
a nostalgie konce léta a nástupu barevné palety
podzimu. V tomto období vinohrad osiří a vinař se uchýlí do sklepa, kde mu nastane
spousta práce s výrobou vína od lisování po
nekonečné stáčení. Tak jaké bude to letošní
Svatomartinské? Ale vinař ví, že opravdové
„letošní“ bude až příští rok na jaře. A už jsou
tu výstavy a košty vína. Tak hodně štěstí a „na
zdraví“!
Aleš Marša

Společnost Napoleona Bonaparte Brno
Společnost Napoleona Bonaparte Brno (dále
jen SNBB) se sídlem v Lovčičkách se v roce
2016 zúčastnila nejen vojensko-historických
akcí, pro které byla v roce 1991 založena, ale
také kulturních akcí pro děti i dospělé.
23. ledna 2016 jsme za podpory obce Lovčičky uspořádali 1. historický ples, který byl
zahájen promenádou v dobových kostýmech
a uniformách. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina BONUS a veselými historkami nás bavil
„lidový vypravěč“. Věříme, že si tato akce najde
své příznivce i v dalších letech.
27. srpna 2016 SNBB pořádala akci pro děti
a dospělé s názvem Cesta pohádkovým lesem.
Za podpory obce, členů SDH a dobrovolníků
z řad dětí i dospělých se nám podařilo nachystat
příjemnou procházku místními lesy pro děti
a jejich rodiče, babičky i dědečky. Na cestu děti
dostaly buchtu od čarodějnice a od pohádkových bytostí za splněné úkoly malou sladkou
odměnu. Konec cesty si zpříjemnily opékáním

Lampionov˘ prÛvod

Historick˘ ples

špekáčků a hledáním pokladu. Děkujeme všem
dětem a dospělým za přípravu a pomoc s organizací.
Sobotu 22. října 2016 jsme věnovali vzpomínce na léta dávno minulá s názvem Čaj
o páté aneb co všechno odnesl čas… Chtěli
jsme připomenout akce, které se konaly v době
našeho mládí a dětství, kdy jsme neznali mobilní telefony a další vymoženosti dnešní mo-

derní doby a vítězila společenská zábava. Krásnou připomínkou bylo dobové oblečení a hudební hity, které již odnesl čas… Děkujeme za
skvělou hudební produkci DJ Mike.
Dne 5. listopadu 2016 se konal lampionový
průvod s doprovodem svatého Martina na bílém koni. Tradiční průvod dětí s lampiony po
naší obci a návštěvou místního hřbitova, kde uctíváme památku zesnulých byl ukončen sladkou
odměnou a něčím dobrým na zahřátí pro děti
a dospělé. Letos nově s malým ohňostrojem.
Děkujeme všem členům obecního zastupitelstva Lovčičky, SDH Lovčičky a K. K. Lovčičky
za finanční podporu a pomoc při uskutečňování
našich akcí.
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat 28. 1.
2017 ve 20 hod na 2. historický ples do sokolovny v Lovčičkách. Všem spoluobčanům přejeme krásné Vánoce a v novém roce 2017 jen to
nejlepší a hodně zdraví.

Cesta pohádkov˘m lesem

Jiří Kareš, SNBB
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Činnost SDH Lovčičky v roce 2016
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás touto
cestou seznámil s činností sboru dobrovolných
hasičů v Lovčičkách za uplynulý rok 2016.
Již tradičně jsme rok zahájili výroční valnou
hromadou, konanou dne 2. 1. 2016, na které
jsme jako vždy přivítali naše bratry z Otnic, Milešovic, Bošovic a Hostěrádek-Rešova, starostu
obce Lovčičky Mgr. Martina Bartoše a zástupce
OSH Vyškov paní Jitku Fabiánovou.
Letošní ostatky konané 6. 2. byly kromě průvodu masek po vesnici a ostatkové zábavy po
delší době obohaceny o tradiční pochovávání
basy, které se potkalo s velmi kladným ohlasem,
za což patří každému, kdo se podílel na účinkování, velký dík. Druhý den jsme pro naše nejmenší
připravili maškarní odpoledne se spoustou her
za sladké odměny a věcné dárečky.

Pochovávání basy

V březnu sbor uspořádal sběr železného
šrotu. Dne 30. 4. skupina historického šermu
Carpediem ve spolupráci s OÚ Lovčičky uspořádala v areálu bývalého statku historickou bitvu, na které SDH zajišťoval pro všechny návštěvníky a účinkující občerstvení.
První červnovou sobotou se završily více než
roční přípravy na pro nás vrcholnou událost tohoto roku, a to 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Lovčičkách. Tento den byl
pro místní hasiče natolik významný, že jsem
se rozhodl věnovat mu samostatný příspěvek.
V srpnu byla uspořádána na Sóle letní noc.
Tato akce se každoročně těší velké návštěvnosti
a kladným ohlasům, i když není možné, abychom se vždy zavděčili všem návštěvníkům.
I přesto se snažíme, aby většina odcházela spo-

kojená. Doufám, že na nás naši příznivci nezanevřou nejen při další letní noci, ale i při ostatních akcích, které bude sbor v následujícím
roce pořádat.
Od října se členové sboru společně s členy
TJ sokol Lovčičky podílí na zadláždění cesty
okolo hřbitovní zídky, a to jako poděkování obci
za dlouhodobou finanční i materiální podporu,
která jak doufám výdrží i nadále.
V prosinci jsme jako každoročně uspořádali
po vesnici mikulášskou nadílku pro naše nejmenší.
Rád bych ještě jednou poděkoval všem, kteří
se svou činností podíleli na průběhu všech
těchto událostí a popřál vám touto cestou
mnoho úspěchů v následujícím roce.
Radek Tomašík, starosta SDH Lovčičky

Pﬁedávání ocenûní na v˘roãní valné hromadû

Svatováclavské hody ve znamení novinek
O tom, že letošní Svatováclavské hody v Lovčičkách, odehrávající se o víkendu 1. a 2. října,
byly v mnoha ohledech výjimečné, nemůže být
sporu. Tak například, kdy naposledy bylo
nutné, aby v jejich rámci zasahovaly jednotky
záchranného systému? Bohužel, silný vítr, který
dorazil do našich krajů hned v úterý po hodech
a který nebezpečně nahnul naši jinak krásnou
třiadvacetimetrovou máju nad dům jedné ze
stárek, si to vyžádal. Hasiči museli kmen po
kusech odřezat, takže symbol hodů nevydržel
na svém místě ani týden. Na druhou stranu,
každý ze stárků si mohl domů odnést netradiční
suvenýr v podobě topiva na dva dny.
To však byla jediná smutná událost doprovázející – či spíše ukončující – naše hody. Jinak
můžeme být hrdí na to, jak se letos vydařily.
K oněm v úvodu zmíněným výjimečnostem patří například nezvykle vysoká účast. Dohromady osm párů stárků navíc letos vůbec poprvé
doplnila při nedělním průvodu chasa čítající
dalších pět krojovaných párů. Dobrou náladu
nezkazil ani mírný déšť, který vypočítavě začal
těsně před průvodem a skončil chvíli po něm.
Díky iniciativě hlavní stárky jsme navázali
na tradici započatou loni a účastnili se nedělní
dopolední mše. Při ní pan farář mimo jiné požehnal další letošní novince a – dá-li Bůh – začínající tradici a to stárkovskému právu v podobě velké dřevěné vařečky či malého pádla,

každý v tom vidí něco jiného. Nyní ho má
v úschově pan starosta a nevzdá se ho dřív než
při dalším svátku svatého Václava. Pokud bude
mít v příští stárky důvěru.
Je toho hodně, na co se bude vzpomínat:
mimo jiné třeba na atletické schopnosti určitých
stárků, které prokázali při letošním půlnočním

překvapení. A na spoustu jiných příhod, které
ovšem nejsou publikovatelné.
Hlavně doufáme, že jsme zdejším obstarali
dobrou zábavu, a zároveň děkujeme všem, kteří
nám v tom pomohli, ať už příspěvkem nebo
vlastní činností.
Za lovčičské stárky Adam Hrbáč
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130. výročí založení SDH Lovčičky

Spoleãné foto ãlenÛ SDH Lovãiãky

Čtvrtý červen se v Lovčičkách nesl ve znamení oslav 130. výročí založení našeho sboru
dobrovolných hasičů, který vznikl na základě
protokolu, sepsaného dne 10. října 1886, tehdy
jako Dobrovolná Jednota hasičská.
Ráno jsme začali vítat naše významné hosty,
jako předsedu senátu ČR Ing. Ivo Bárka, náměstka hejtmana JMK pana Romana Hanáka,
zástupce krajského sdružení hasičů pana Ivana
Musila, starostku okresního sdružení hasičů
paní Jitku Fabiánovou, starostu obce Lovčičky
Mgr. Martina Bartoše a mnoho dalších. Dále
jsme přivítali zástupce z okolních sborů z Milešovic, Otnic, Bošovic a sbory z dalších devíti
vesnic.
Slavnostní zahájení proběhlo za zvuku státní
hymny, zahrané kapelou Rytmus, která nás provázela po celý den. Po proslovech hostů došlo
k ocenění některých našich členů vyznamenáním Jihomoravského kraje a medailemi obce
Lovčičky. Náš sbor byl oceněn čestným uznáním
senátu ČR. Na závěr zahajovacího ceremoniálu
vystoupily děti ze základní školy Otnice pod vedením paní učitelky Mgr. Dany Matyášové.
Všichni zúčastnění se poté seřadili k průvodu
do kostela sv. Václava. Zde proběhla mše svatá
za všechny hasiče a bylo zde požehnáno slavnostnímu praporu hasičů Lovčiček, který byl
pořízen z dotace JMK. Prapor pro sbor vytvořila

Ukázka techniky

firma Alerion. Na rubové straně je vyobrazen
sv. Florián, patron hasičů, žehnající našemu
kostelu. Na té lícové je pak znak vytvořený spojením znaku hasičského a znaku obce Lovčičky.
Po mši svaté jsme se přesunuli pod kostel,
kde došlo k odhalení a žehnání pamětní desce,
věnované všem hasičům Lovčiček. Tuto desku
věnovala sboru jako sponzorský dar firma Turlak manželů Turkových, za což jim ještě jednou
děkujeme. Dále bylo také požehnáno novému
zásahovému vozidlu, pořízenému do obce taktéž z dotace Jihomoravského kraje. U pomníku
nám Lovčičské tetiny zazpívali několik lidových
písní.
Slavnostní průvod se poté přesunul ke kapli
sv. Floriána, kde byly položeny věnce a předneseno několik slov z historie sboru naším bratrem Miroslavem Šmídem, který se zdárně ujal
role konferenciéra celého dne.
Celý průvod poté zamířil do místního pohostinství, kde byl připraven slavnostní oběd. Po té
proběhla slavnostní schůze, kde došlo k ocenění
některých členů čestným uznáním okresu, sboru
a pamětními listy. Byla přečtena zpráva o 130tileté činnosti sboru v obci. Volný program vyplnili
svým vystoupením Blonďáci z Otnic. S koncem
schůze skončila také oficiální část dne.
Všichni jsme se přesunuli na točnu, kde nás
čekali nejrůznější ukázky z hasičských zásahů

a techniky. Největší úspěch měli naši statní
muži v dobových uniformách zasahující s historickou stříkačkou od firmy R. A. Smekal
z roku 1923, tehdy pořízenou za 21 000 Kč.
Dále byly k vidění ukázky vyproštění osob z havarovaného automobilu, ukázky hašení různými hasebními prostředky, práce na hasící plošině a mimo jiné i zásah členů SDH Habrůvka
se zásahovým trabantem. K vidění byly také
statické ukázky zásahových vozidel okolních
sborů, jako například vozidlo z Uhřic vybavené
pro boj se živelnými katastrofami a civilní obranu obyvatelstva. Po celý den probíhala v budově mateřské školy výstava z historie hasičstva
a v budově obecního úřadu výstava fotografií
z historie SDH Lovčičky.
Celé oslavy byly ukončeny taneční a poslechovou zábavou v místní Sokolovně, kde nám
opět zahrála kapela Rytmus a k dobré náladě
zazpívaly ženy ze sboru KOS Otnice.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravách a hladkém průběhu celého dne a také velký dík všem sponzorům za jejich dary.
V případě zájmu o videozáznam pořízený
z této akce se občané mohou obrátit na OÚ Lovčičky.
Radek Tomašík,
Starosta SDH Lovčičky

Historická stﬁíkaãka v akci
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Slavnostní zahájení

Pﬁedávání ocenûní senátorem Ivo Bárkem

Îehnání novému zásahovému vozidlu

PoloÏení vûnce u kaple sv. Floriána

Svûcení praporu

Odhalování pamûtní desky

Mladí hasiči

Taneãní zábava

Po dvou letech se nám opět podařilo obnovit Kroužek
mladých hasičů. Začali jsme se scházet od října letošního
roku. Nábor byl zacílen na přípravku (3–6 let) a kroužek
navštěvovalo 14 dětí v této věkové kategorii. Během pěti
intenzivních schůzek si děti vyzkoušely obvázat zraněné
koleno s následným transportem, ošetření zlomené ruky,
vázání uzlů, běh v terénu (hlavně v lese), překonávání různých překážek, chůzi nebo běh po kladině. Při procvičování
obratnosti na opičí dráze se ukázalo, že máme velmi šikovné a obratné děti. Největší úspěch však měl požární
útok se džberovými stříkačkami, které si děti od hydrantu
vezly naplněné vodou na plastových tatrách a proudem
vody srážely komíny z kostek, které si samy postavily.
Všichni se těšíme na jaro, až nám počasí zase dovolí
pracovat s vodou, nejlepším přítelem hasičů.
Za kolektiv obětavých a skvělých vedoucích
Richard Hudec
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Oprava fotbalového hřiště TJ Sokol Lovčičky
Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky vlastní od
roku 1965 fotbalové hřiště na parcele č.1043 –
ostatní plocha – sportoviště v k.ú. Lovčičky na
konci ulice Svatá.
Hřiště bylo vybaveno kompletním zázemím
– budovou z roku 2008, která byla vybudována
ve spolupráci s Obcí Lovčičky. Soc. zařízení obsahuje 4 samostatné šatny se sprchami a soc.
zařízením, klubovnu s kuchyňkou a se samostatným soc. zařízením, šatnu rozhodčích, samostatné WC pro muže a ženy, včetně WC pro
tělesně postižené. Směrem k fotbalovému hřišti
je místnost prodeje občerstvení se zázemím
a přestřešené posezení pro diváky.
Jediným nedořešeným problémem byl tvar
a rovinatost hrací travnaté plochy – fotbalového
hřiště. Plocha hřiště byla lichoběžníkového
tvaru, nerovná a v podélném sklonu se spádem
více jak dvě procenta. Travní porost v letních
měsících usychal. Hrací plocha nevyhovovala
současným požadavkům na sportovní povrchy
a byla tedy předmětem oprávněné kritiky ze
strany hráčů i rozhodčích. Členové výboru Tělocvičné jednoty rozhodli na počátku roku o generální opravě hřiště – částečném urovnání hrací
plochy, úpravě jejího tvaru a osazení závlahového systému. Bylo provedeno řádné výběrové
řízení na dodavatele opravy hřiště. Ze čtyř na-

bídek byla vybrána firma Sportovní travnaté povrchy s.r.o., zastoupená ing. Janem
Rouzkem.
Zahájení prací na opravě hřiště bylo
naplánováno na srpen roku 2016, po
ukončení jarní části okresní soutěže a po
ukončení letních sportovních aktivit.
Boční stěny okolo hřiště byly částečně
odbagrovány a upraveny. Dorovnání
svahů bylo provedeno ručně členy tělocvičné jednoty.
Vlastní hrací plocha byla poorána a pomocí
techniky dodavatele – grejdru řízeného laserem
urovnána. Na urovnanou plochu bylo navezeno
400 tun písku, který byl pomocí půdní frézy
zapraven do půdy. Povrch byl znovu grejdrem
urovnán. V hrací ploše byly vyfrézovány půdními frézami rýhy a osazeno 500 m plastového
potrubí a 13 ks výsuvných postřikovačů TORO.
Po odtlakování zavlažovacího systému provedl
dodavatel v říjnu výsadbu speciální travní směsí
s hnojivem a koncem měsíce se povrch našeho
hřiště již zazelenal vzrostlým trávníkem.
Automatický závlahový systém, navržený pro
naše fotbalové hřiště umožní komfortní automatickou dodávku vláhy pro trávník. Závlahový
systém je připojen na čerpací stanici s ocelovým
zásobníkem vody o objemu cca 15 m3. Jednot-

livé postřikovače jsou osazeny elektromagnetickými ventily, které jsou řízeny řídicí jednotkou TORO Cust. comand. Postřikovače je možno
libovolně naprogramovat pro potřebu závlahy
travnaté plochy. Osazení ocelové zásobníkové
nádrže na základový panel zajistili svépomocí
členové tělocvičné jednoty. Přes zimní období
bude závlahový systém zazimován.
Využívání hrací plochy hřiště se předpokládá
na květnu roku 2017 po provedení a dokončení
jarní údržby trávníku – podsetí, vyhnojení a postříhání. Finanční náklady na opravu hřiště byly
uhrazeny z prostředků Tělocvičné jednoty Sokol
Lovčičky, z darů sponzorů a za pomoci dotačních
příspěvků z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Ing. Luděk Matyáš,
místostarosta TJ Sokol Lovčičky

Kynologický klub
V letošním roce uspořádal náš kynologický
klub troje zkoušky z výkonu. Prvních zkoušek,
které uspořádala naše základní organizace 24.
června 2016, se zúčastnilo 10 psovodů, druhé
zkoušky se konaly 16. října 2016 s 9 psovody.
Třetí se konaly 30. října 2016, a těch se zúčastnilo 10 psovodů.
Zkoušky se konaly podle národního i mezinárodního zkušebního řádu. Všichni účastníci
zkoušky zdárně splnili. Vše proběhlo v přátelské atmosféře se sportovním vystupováním
a výbornou náladou. Na pravidelné výcviky
jsme se všichni sjížděli z různých základních
organizací s velkou chutí do práce, a proto jsme
se dopracovali dobrých výsledků a dočkali se
dobrého hodnocení naší práce od pana rozhodčího.

ním pejskařům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu zkoušek.
Dne 5. listopadu 2016 se u nás v Lovčičkách
konal lampionový průvod pořádaný společností
Napoleona Bonaparte Brno za podpory Obce
Lovčičky a Kynologického klubu Lovčičky. Dostavil se i Martin na bílém koni. S blížícím se
koncem roku bychom chtěli popřát všem našim
členům a jejich rodinám a všem ostatním příznivcům kynologie s jejich čtyřnohými kamarády hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, jakož
i všechno nejlepší a mnoho uspěchu v NOVÉM
ROCE 2017.
Za výbor kynologického klubu Lovčičky
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za
obětavou práci figurantovi na obraně a ostat-

Jaroslav Havel, předseda
a Irena Schettlová, hlavní výcvikářka
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