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Dûti z mateﬁské ‰koly na vycházce

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, po roce se na Vás opět
obracím prostřednictvím našeho obecního zpravodaje, ve kterém každoročně bilancujeme
uplynulé období, vzpomínáme na to, co přinesl
uplynulý rok a informujeme Vás o tom, co plánujeme do budoucna.
Máme za sebou spoustu činností a akcí. Obec
pořádala nyní již tradiční Lovčičskou zteč a vystoupení hudebního uskupení Veselá trojka, podílela se na mimořádně úspěšném Gulášfestu,
svatováclavských a babských hodech, nově pořádaných vozatajských závodech, historickém
plesu a dalších společenských a kulturních akcích.
Do majetku obce jsme letos pořídili víceúče-

lový traktor značky Zetor, příkopové rameno
pro údržbu komunálních ploch a štěpkovač.
Provedli jsme průzkumný vrt pro zjištění vydatnosti vodních zdrojů, vybudovali obecní kompostárnu a dokončili další etapu výstavby
chodníků, vypracovali projekt a vybrali dodavatele na opravu stropu v sokolovně.
Snažíme se, aby se obec rozvíjela a měla vizi
do budoucna. Není snadné sladit často protichůdné zájmy a sehnat finanční prostředky na
všechno, co bychom chtěli uskutečnit. Někdy
mne napadá, že nikoli náhodou má slovo starosta jazykově blízko k výrazu starosti. I proto
jeden z článků v tomto zpravodaji, který se věnuje některým praktickým problémům a otáz-

kám naší činnosti, nese s trochou nadsázky titul
Starosti starosty.
Jako vždy bych i tentokrát chtěl poděkovat
pracovnicím obecního úřadu, panu místostarostovi, obecním zaměstnancům a zastupitelům.
Mé poděkování patří všem občanům, kteří se
podíleli na spolkovém životě nebo obecně prospěšné činnosti.
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné a pohodové vánoční svátky – dobu,
kdy se scházíme se svými nejbližšími, přáteli
a sousedy. Nezapomínejme ani na seniory a na
všechny, kdo jsou sami nebo potřebují naši
pomoc. Přeji Vám mnoho úspěchů v roce 2018.
Mgr. Martin Bartoš, starosta
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Starosti starosty
Uplynul další rok a nastal čas se ohlédnout
a zhodnotit, čeho se za uplynulé období podařilo dosáhnout. Podívejme se společně, co jsme
v tomto roce v naší obci vybudovali a s jakými
novými projekty vstupujeme do nového roku.
Všechny akce, do kterých se pouštíme, znamenají spoustu plánování a starostí, ale věříme,
že investice i práce se nám všem z dlouhodobého hlediska vyplatí.
Komunální technika
Již dlouhá léta se potýkáme s bioodpadem,
kterého stále přibývá a v letních měsících vypadají některé části obce jako jedna velká
skládka biologického odpadu. Také proto Lovčičky v roce 2017 investovaly do komunální
techniky, která nám umožní tento materiál
rychleji sklízet a odvážet – obec pořídila větší
a výkonnější traktor Zetor, který v mnoha čin-

by měla budovu poněkud přiblížit jejímu původnímu vzhledu. Věříme, že úspory na zateplení a snad i další dotace nám umožní
rekonstrukci rozšířit o další části budovy.

Parkování v obci
Stále není uspokojivě vyřešen problém parkování v některých částech obce, kde stojící vozidla
překážejí v provozu nebo zhoršují přehlednost
místa a ohrožují tak bezpečnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu. Některé naše

Třídění odpadu
K naší velké radosti se během celého roku
zvyšoval počet domácností, které se postupně
zapojují do projektu třídění odpadu v naší
obci. Narůstá tak objem vytříděného odpadu
a toto úsilí již přináší konkrétní výsledky v podobě úbytku netříděného komunálního odpadu a souvisejících úspor.
Areál bývalého statku
Zdá se, že se věci konečně dávají do pohybu
a již brzy bude hotová architektonická studie
na využití areálu bývalého statku. Doposud
jsme měli k dispozici jen akademické návrhy
studentů, nyní se již pracuje na skutečné zástavbové studii. Ta počítá s využitím území pro
individuální výstavbu rodinných domů a ponechává rezervu do budoucna pro bytový dům
a zařízení typu penzionu pro seniory.
Hasičská zbrojnice
Jak asi již víte, podařilo se konečně získat
vytoužené dotační prostředky na výstavbu hasičské zbrojnice. Máme již vypracovaný projekt, který tuto stavbu napojuje na stávající
sokolovnu, ve které také v současnosti probíhá
rekonstrukce. Věříme, že se podaří vytvořit
celek se vzájemně se doplňujícími funkcemi.

Pﬁíkopové rameno

nostech nahrazuje náš stávající traktor z roku
1961, dále příkopové rameno na nepřístupné
svahy a meze a štěpkovač dřevní hmoty, který
se nám podařilo pořídit z dotačního titulu ministerstva zemědělství. Tato technika nám
umožní zpracovávat odpad na nově zřízené
komunitní kompostárně tak, abychom jej
mohli dále využít, třeba jako hnojivo do zahrad.
Chodníky
Z podnětu občanů jsme začali řešit chybějící
části chodníků v naší obci. Podařilo se vybudovat chodník kolem rodinného domu č. p. 3
k mateřské škole a dále chodník mezi dětským
a workoutovým hřištěm. Do budoucna plánujeme také postupné opravy a předlažďování
starších chodníků.
Sokolovna
Od listopadu 2017 probíhá v naší sokolovně
oprava a zateplení stropu včetně výměny svítidel. Do března 2018 bude vyměněno také 5
oken na uliční straně budovy, na která jsme získali dotační prostředky. Tato stavební úprava

V současnosti se připravujeme na výběr realizační firmy a vyřizujeme administrativu spojenou s nezbytnými úředními souhlasy.

Traktor Zetor

·tûpkovaã dﬁevní hmoty

návrhy bohužel narazily na nesouhlas úředních
míst a nám nezbývá než hledat nová řešení. To
je důvod, proč jsme v této věci dosud nepokročili
tak, jak jsme si představovali. Nevzdáváme se
však a budeme se snažit o nápravu, zejména
v lokalitě Svatá, kde je problém nejnaléhavější.
Máme také již vytipováno několik míst pro zřízení nových parkovacích míst.
Do roku 2018 tedy vstupujeme s mnoha rozpracovanými projekty. Držte nám palce, aby se
vše podařilo!
Mgr. Martin Bartoš, starosta
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O vodě
Jistě jste si všimli, jak si s námi v posledních
dnech pohrává příroda svými rozmary počasí.
Že se něco děje, jistě nejlépe dokážou posoudit
dříve narození. Důsledky klimatických změn
někteří vědci předpovídali už před čtvrt stoletím. Ačkoli se pořád najdou pochybovači, statistiky jasně dokladují postupné změny
klimatu. Jedním z následků, který nejvíc postihne obyčejné lidi, bude nedostatek vody. Ačkoli naší republice v současnosti bezprostřední
nedostatek vody nehrozí, především pokud jde
o podzemní vodu, lze předpokládat prudký nárůst její ceny. Tomu nasvědčují úspěšné snahy
nadnárodních společností o privatizace vodárenských sítí ve světě i u nás.
Obec Lovčičky disponuje vlastním vodovodem, který nechalo vybudovat obecní zastupitelstvo v roce 1992 pod vedením tehdejšího
starosty Ing. Bohumila Doležala. Ačkoli se nacházíme ve výjimečné oblasti, které vévodí
Ždánický les, pod jehož korunami se ukrývá
bohatá zásobárna kvalitní podzemní vody, doposud se nikomu nepodařilo zrealizovat původní záměr, tj. zajistit kompletní obecní
vodárenskou soustavu s vlastním zdrojem
pitné vody.
Protože se stále objevují názory, že by se
měl vodovod prodat, požádalo zastupitelstvo
obce o názor odborníky z mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers,
kteří již na orientační schůzce k případnému
zadání detailnější studie bez váhání označili
vodovod za strategickou liniovou stavbu a důrazně nedoporučili jeho prodej. Vzhledem
k tomu, že má vodovod již 25 let a lze předpokládat občasné poruchy, sjednala obec pojištění proti rizikům případných havárií
vodovodu a v současné době podniká kroky
k zajištění vlastních zdrojů vody a jejich připojení, což je logická tečka, která umožní obci
rozhodovat o cenách vody a efektivně dlouhodobě provozovat celou vodárenskou soustavu

i při zachování rozumné cenové úrovně vody.
Přitom se nezbavuje možnosti kdykoli využívat nakoupenou vodu ze stávajícího vodojemu.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo využít probíhající a neopakovatelné komplexní pozemkové úpravy v Lovčičkách k návrhu pozemků
pod vodovodní síť a vodojem, které umožní napájení stávajícího vodovodu vlastní vodou.
Vzhledem ke stupni rozpracovanosti komplexních pozemkových úprav muselo zastupitelstvo obce rychle ověřit skutečný stav
vodních zdrojů.
K tomuto účelu nechalo zastupitelstvo vypracovat odborný posudek firmou Geotest
s nejvhodnějšími lokalitami zdrojů vody. Na
výběru lokality se podílela stavební komise
s přihlédnutím k místním poměrům a navrhla,
aby nová studna byla nad statkem JUDr. Vokála na pozemku obce směrem k chatám tak,
aby mohla být zajištěna dostatečná ochranná
vzdálenost vodního zdroje od okolní zástavby.
Umístění nové studny bylo vybíráno zvlášť
pečlivě, aby v budoucnu nemohlo docházet
ke stahování vody okolním domkům, jak tomu
bývalo při napouštění bývalého koupaliště.
Na vytipovaném místě byl proveden pokusný vrt do hloubky 20 m a nepřetržitý čerpací pokus v délce 72 hodin. Pokusným vrtem
bylo potvrzeno devět zvodní, první v 6 m pod
povrchem terénu. Kontinuálním čerpáním
vody průtokem 75 l/min se nepodařilo odčerpat více než třetinu vodního sloupce.

Základní mikrobiologický a mineralogický
rozbor provedla akreditovaná laboratoř POVODÍ MORAVY, s. p. Rozbor vykázal mírně
zvýšený obsah prvků způsobujících tvrdost
vody, které v budoucnu zvládne odstranit jednostupňová technologie čištění vody, tzn.
technologicky nejlevnější úprava zajišťující
splnění přísných kritérií pro technickou a hygienickou jakost.
Závěrem lze konstatovat, že obec v současné době disponuje mimořádným vodním
zdrojem s potenciálem více než dvojnásobné
kapacity stávající potřeby obce. Obec navrhla
zapracovat do komplexních pozemkových
úprav trasu, která spojuje všechny klíčové součásti vodovodu, zdroj vody a místa s potenciálem dalších zdrojů.
Jedná se o zásadní kroky, bez kterých by
byla další realizace nemožná. Vlastní realizaci budování vodovodu, vodojemu a úpravny
vody lze plánovat nejdříve po dokončení pozemkových úprav, tzn. přibližně za dva roky,
kdy se dá ještě předpokládat poslední možnost čerpání prostředků z evropských fondů
(do roku 2020), případně prostředků Ministerstva zemědělství.
Podzemní voda z nového vrtu v současnosti
končí v obecní retenční nádrži a dále odchází
potokem, pryč z obce, aniž by ji kdokoli využíval. Byla by obrovská škoda zahodit tak
vzácný dar, jakým nás les obdařil.
Zvláštní poděkování patří Zdeňkovi Konicarovi za provedení průzkumného vrtu s minimálními náklady, panu Rudolfu Lidaříkovi
(Lidařík, s. r. o., Horní Heršpice) za odborné
rady a poskytnutí kompletního vybavení pro
čerpací pokus a jeho vyhodnocení, Martinovi
Valovi za poskytnutí elektrické energie pro
čerpadlo a členům SDH Lovčičky, kteří se
podíleli na zajištění nepřetržité čerpací
zkoušky.
Mgr. Martin Bartoš, starosta

Místní akční skupina Slavkovské bojiště vyhlašuje
první výzvy na podporu projektů na svém území
Místní akční skupině (MAS)
Slavkovské bojiště byl schválen řídícími orgány tří ministerstev strategický dokument (dále „Strategie
MAS Slavkovské bojiště“) do roku
2023. V praxi to znamená, že MAS
Slavkovské bojiště v příštích 5 letech pomůže ministerstvům do území přerozdělit cca 117 mil. Kč z Operačního programu
Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu. Přerozdělování finančních prostředků
se bude dít prostřednictvím vyhlašování výzev
na podporu konkrétních projektů. Důležitými
podmínkami pro žadatele je, aby byli z území
MAS Slavkovské bojiště a jejich projekt odpovídal cílům, které si schválená Strategie MAS
Slavkovské bojiště vytyčila.
První výzvy na předkládání projektových záměrů MAS Slavkovské bojiště chystá na přelomu roku 2017/18, a to pro podnikatele

v zemědělství, kteří si tak mohou
pořídit nové zázemí nebo zařízení
pro svoji živočišnou nebo rostlinnou výrobu nebo pro zpracování
svých produktů. První výzva se
bude týkat také nezemědělců na
přestavbu, modernizaci či novou
výstavbu své provozovny, kanceláře nebo na
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení
jako je nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, pořízení hardwaru, softwaru.
Již v prosinci bude vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost pro zájemce
na založení a provozování dětské skupiny,
školního klubu nebo příměstských táborů.
Protože se jedná o operační program Zaměstnanost budou mít žadatelé možnost z této dotace
zaplatit především osoby pečující o svěřené
děti. První seminář pro žadatele se bude konat
v pondělí 11. prosince 2017 v 15.30 hodin
v Hruškách u Slavkova v sále obecní hospody.

Během příští roku budou vyhlášeny další
výzvy, některé určené také pro obce na území
MAS Slavkovské bojiště. Jedná se především
o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na rozšíření kapacity školek, vybavení odborných učeben základních škol nebo
na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací.
Finanční prostředky alokované na realizaci
Strategie MAS Slavkovské bojiště budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu,
u opatření z Operačního programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je nižší
podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze strany kanceláře MAS.
Celé znění Strategie MAS Slavkovské bojiště
a vyhlašovaných výzev je dispozici na našich
webových stránkách www.mas-slavkovskebojiste.cz.
Mgr. Hana Tomanová
manažerka MAS Slavkovské bojiště
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Den matek

Wieliczka

O základní škole v Otnicích
Vážení čtenáři, opět jsem dostal prostor,
abych napsal článek o naší otnické základní
škole. Věřím, že zde najdete i nové informace
a případně si prohlédnete i několik fotografií,
které přikládám.
Od září 2017 navštěvuje „Základní školu Otnice“ celkem 316 žáků. 146 žáků je z Otnic, 51
z Bošovic, 37 z Milešovic a 66 žáků je právě
z Lovčiček. Kromě těchto dětí navštěvují naši
školu také žáci z Dambořic, Zbýšova, Brna
a dalších obcí. Pokud se podrobně podíváme
na Lovčičky, tak nejvíce dětí z Lovčiček, a to
celkem 10, najdeme v 5. třídách. Devět žáků
navštěvuje 1. a 4. třídu. Právě počet dětí v
1. třídě nás mile překvapil. V současné době
máme dvě první třídy s počtem žáků 20 a 19,
tedy celkem 39 dětí. Je to pro nás velmi příjemné a zároveň zavazující, když vidíme, že je
o naši školu zájem.
Rodiče žáků 1.–5. tříd mají možnost využít
služeb školní družiny, která se za poslední
roky zvětšila trojnásobně. Z původního jednoho oddělení s počtem žáků 25 jsme kapacitu
družiny rozšířili o další dvě oddělení se současnou kapacitou 75 žáků. Paní vychovatelky
připravují dětem zajímavý program, v současné době děti nádherně podzimními motivy
vyzdobily školu a jejich dílka se budou prezentovat na místní výstavě řemesel. Z nabídky akcí

školní družiny měly v loňském roce největší
úspěch Mikulášská show, Vánoční besídka
s koledami, Zdobení stromečku, Den dětí i program „Kulaté léto“ s různými hrami a soutěžemi na sportovním areálu u školy.
Naše škola se zaměřuje na aktuální požadavky současnosti. Ve třídách na I. stupni (4.
a 5.) máme rozšířenu výuku „anglického jazyka“ na čtyři hodiny týdně, protože se domníváme, že to je v dnešní době potřeba. Od 5.
ročníku zařazujeme výuku „informatiky“, kterou si žáci od 7. třídy vybírají jako povinně-volitelný předmět. Rozšířili jsme nabídku
druhého cizího jazyka o „španělský“ jazyk,
který je vhodnou alternativou pro jazyk „německý“. V 6. ročníku máme posílenu výuku tělesné výchovy, kde se snažíme u žáků vzbudit
zájem o tělovýchovu, motivovat je ke sportování a odvést alespoň částečně jejich pozornost
od počítačových her. Od 7. ročníku nabízíme
„sportovní hry“ jako předmět povinně-volitelný. Samozřejmostí je předmět „volba povolání“, který u žáků 8. a 9. tříd umožňuje jejich
sebepoznání a možnosti uplatnění na trhu
práce.
V maximální míře se snažíme, aby děti po
ukončení vyučování našly v naší škole širokou
nabídku „zájmového vzdělávání“, kterou se
snažíme dle možností neustále rozšiřovat. Zá-

Den matek

jmové kroužky jsou buď vedeny učiteli naší ZŠ
a jsou zdarma nebo je vedou cizí subjekty
a jsou placené. I tak se domnívám, že 18
kroužků je pro děti velmi atraktivní číslo.
Nabídka zájmových útvarů pro žáky
vedených učiteli naší ZŠ
1. Výtvarný kroužek pro žáky – p.uč. Kovaříková
2. Flétna – p. uč. Matyášová
3. Pěvecký kroužek pro ml. žáky – p. uč.
Životská, Korcová
4. Pěvecký kroužek pro st. žáky –
p.uč. Gorecká
5. Španělština pro st. žáky – p. uč. Novák
6. Angličtina pro 2. roč. – p. uč. Monteux
(od 2. pololetí)
7. Odbíjená – p. uč. Zavřel
8. Florbal pro ml. žáky (4. – 5. tř.) – p. uč.
Kleis
9. Florbal pro st. žáky – p. uč. Kleis
10. Sportovní hry pro I. stupeň (3.–5. tř.) –
p. uč. Gorecká
11. Gymnastika (pro 1. – 3. tř.) – p. uč. Vojáčková Lenka
12. Čtenářský klub pro 1.A, 1.B – p. uč. Korcová

Vánoãní besídka
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Úspěchy v soutěžích a olympiádách
Úspěšné žáky se snažíme motivovat k účasti
na různých soutěžích a olympiádách. Z vědomostních olympiád bych zde zmínil 1. místo
v okresním a 5. místo v krajském kole olympiády anglického jazyka, 3. místo v matematické
„Pythagoriádě“ a 4. místo v okresním kole
olympiády ze zeměpisu.
Ze sportovních soutěží bylo největším úspěchem 1. místo v okresním i krajském kole „Vybíjené“ pro žáky 4. a 5. tříd a v následném
republikovém finále celkově 2. místo z celkem
18 škol celé republiky. Pravidelně připravujeme
pro žáky naší a sousedních škol soutěž „Velikonoční laťka“ ve skoku vysokém. Výborných
úspěchů dosahují naši žáci v atletických soutěžích „O pohár rozhlasu“ nebo v atletickém „Víceboji“.
Na závěr bych zmínil i úspěch našich hochů
z I. stupně ve fotbalovém turnaji „Mc Donald’s

5
cup“, kde skončili v okrskovém kole na prvním
a v okresním kole na druhém místě.
Z literárně-výtvarných soutěží bych zmínil
soutěž „Voda štětcem a básní“, kde žák 5. třídy
získal 1. místo za práci „Jak paní voda ochraňovala životní prostředí“
Ve výtvarné soutěži „Namaluj si svoji Němcovou“ získala diplom za 1. místo žákyně 9.
třídy.
Spolupráce s evropskými školami eTwinning
Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologiích. Letos
si naše škola připsala dva autorské projekty, jazykově-literární projekt „Z pohádky do rozprávky“ je zaměřen na vzájemné poznávání
slovní zásoby dvou slovanských jazyků a byl
realizován v 5. třídě.
Projekt „Names without borders“ realizovali
žáci 9. ročníku, kteří si vyzkoušeli přínos mezi-

národní spolupráce. Projekt v překladu „Jména
bez hranic“ byl zaměřen na vlastní jména žáků
čtyř partnerských škol z ČR, Dánska, Německa
a Itálie. Žáci zjišťovali původ svých jmen, hledali údaje v rodokmenu, představovali slavné
osobnosti z oblasti kultury, sportu či politiky,
kteří měli shodná jména se žáky.
Na závěr mi dovolte vám nabídnout několik
fotografií z různých školních akcí a popřát
všem krásné vánoční svátky a do nového roku
hodně zdraví a životního optimismu.
Mgr. Hynek Zavřel

Vánoãní besídka

Nabídka zájmových útvarů pro žáky
vedených jinými subjekty
1. Atletika – p. trenér Kubánek (sportovní
areál nebo tělocvična ZŠ)
2. ZUŠ F. France – p.uč. Kurdíková – hra na
klavír a hudební nauka
3. Hudební škola Meluzín – p. Babák – hra
na kytaru aj. hudební nástroje
4. Dramatický kroužek – organizují sl. Jedličková, Ondrová, p. Weiss – místní členové divadelního souboru
5. Tvoření krásných maličkostí – organizuje p. Vašourková
6. Gymnastika pro žáky 4., 5. a 6. tř. – organizuje p. M. Žočková ve spolupráci se
Sokolem Otnice
Další aktivity –Sokol Otnice – hasiči, fotbal, stolní tenis, kulečník, ad.

Republikové finále ve vybíjené

Jarní výtvarné tvoření
V neděli 2. dubna 2017 jsme se sešli na tradiční akci Jarní výtvarné tvoření. Tentokrát poprvé v sokolovně. Děti i rodiče si vytvořili
pěkné jarní a velikonoční dekorace. Počasí bylo

krásné, jarní. O občerstvení se postaraly samy
maminky a do oblíbeného „MamaBufetu“ přispěly vlastními mňamkami, že ani nevím, co
mě bavilo víc :-) Výtvarné náměty se mnou při-

pravovala Martina Nezvalová, které tímto moc
děkuji. Jakožto i všem maminkám a dobrovolníkům, kteří nějak pomohli. Finančně akci podpořil Myslivecký spolek Hubert Otnice.
Děkujeme.
Marta Dítětová

Jarní v˘tvarné tvoﬁení

Jarní v˘tvarné tvoﬁení
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Vánoãní nadílka 2016

Vánoãní nadílka 2016

Co je nového ve školce
Školní rok 2017/2018 jsme zahájili 4. září
2017. Je zapsáno 28 dětí, z toho 17 děvčat a 11
chlapců. 10 dětí odešlo do ZŠ Otnice, jeden
chlapec přestoupil do jiné mateřské školy. Bylo
přijato 11 dětí. Letos máme hodně nových malých dětí. Od září 2017 plní 6 dětí povinné předškolní vzdělávání, 7 dětí je 4–5letých a 15 dětí
máme tříletých.
Do tohoto školního roku se promítlo několik
novinek. Děti navštěvující mateřskou školu rok
před nástupem do základní školy plní povinné
předškolní vzdělávání. S tím souvisí i změny
ve školním řádu. V naší mateřské škole je stanoven povinný vzdělávací blok od 8.30 do
12.30 hodin. Nepřítomnost dítěte musí rodiče
písemně omluvit. Školní vzdělávací program
„My jsme kamarádi“ máme nově zpracovaný
podle „Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání“ s platností od září 2017.
Ale vraťme se na začátek loňského adventu.
Děti zase nezklamal Mikuláš. Na pomoc si přivedl pouze anděla a dětem udělal radost nadílkou. 16. prosince jsme vystupovali v sokolovně
s vánočním pásmem a 19. prosince byla vánoční nadílka ve školce.
Od 6. ledna pokračovaly edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti s rodiči 6.
až 10. lekcí. 13. ledna jsme přivítali divadlo
Inky Horákové s představením „Kouzelný kolotoč pohádek.“ 18. ledna jsme jeli do divadla

Pﬁed‰koláci na náv‰tûvû v Z· Otnice

Radost na představení „Když jde kůzle otevřít“.
17. února jsme si zatančili a zasoutěžili na maškarním plese ve školce. 3. března proběhla již
tradiční návštěva místní knihovny ve spolupráci s paní knihovnicí Janou Hudcovou.
24. dubna přijel pan Vojkůvka s koncertem
„Hudební potěšení“ a spolu se svou asistentkou hrající na klávesy nechal děti nahlédnout
do světa vážné hudby. 26. dubna se v mateřské
škole konal pořad o zdravých životních návycích „Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa“.
4. května vystoupil v mateřské škole kouzelník se cvičenými pejsky a kouzelnickými triky.
17. května jsme oslavili den matek na školní zahradě. Tradiční „Odpoledne s maminkou“
jsme zahájili krátkým vystoupením dětí. Potom
následovaly sportovní úkoly a tvoření na jednotlivých stanovištích inspirované tématem
lesa. Od 22. května do 2. června u nás byla na
pedagogické praxi žákyně 3. ročníku SpgŠ
Brno Barbora Lacíková. 26. května jsme hráli
šipkovanou po Lovčičkách zaměřenou na poznávání naší obce. 30. května jsme byli s předškoláky na návštěvě ZŠ Otnice, kde se nás ujal
pan ředitel Zavřel a provedl nás po celé
budově.
1. června jsme oslavili MDD sportovními
soutěžemi a hrami na školní zahradě. 6. června
jsme jeli na školní výlet do zámku Milotice.
Měli jsme zde objednanou kostýmovou pro-

hlídku. Děti i my jsme byli nadšené, na památku jsme dostali fotografie v kostýmech. 26.
června jsme se za účasti pana starosty rozloučili na obecním úřadě s dětmi, které odcházejí
do základní školy.
O hlavních prázdninách byl prvních 14 dnů
provoz pro přihlášené děti. Během srpna proběhlo malování dětské umývárny a WC, výdejny stravy, chodby a šatny. Byly zakoupeny
nové skříňky do šatny a proběhla výměna plynového kotle.
V novém školním roce jsme nastoupili
v pozměněné sestavě. Během září nám vypomáhala na zkrácený úvazek paní Petra Hudcová. Od října ji ze zdravotních důvodů
vystřídala opět paní učitelka Jarmila Krejčí.
V září jsme jeli do divadla Radost na představení „Tři čuníci nezbedníci“. Letos se věnujeme hodně adaptaci nových dětí. Nyní nás
ještě čeká na konci listopadu kouzelnické představení ve školce.
Od 1. prosince se podařilo získat v rámci
„Šablon pro MŠ“ personální posílení – školního
asistenta. Těšíme se, že naše práce bude klidnější a budeme se moci více individuálně věnovat dětem.
A jak se naše školka postupně zdobí a chystá
na Vánoce, těšíme se s dětmi i my. Pokoj lidem
dobré vůle.

V˘let na zámek v Miloticích

Mgr. Marie Dufková, ředitelka MŠ
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Hrátky s batolátky
Batolátka v Lovčičkách fungují už několik let
a nebude tomu jinak i letošní a nadcházejí rok.
V letních měsících jsme se spíše scházeli venku
a čerpali energii ze sluníčka. Od října se začínáme opět scházet každou středu v 9 hodin
v prostorách tělocvičny Mateřské školky. Rádi
přivítáme nové maminky a dětičky v herničce,
která je vybavena hračkami, skákacími míči, žíněnkami a spoustou zajímavých věcí. Maminky
si na dvě hodinky odpočnou od každodenních
starostí, dětičky si zvykají na zapojení do kolektivu a navazují nové kamarádské vztahy.
Naučí se zde nové básničky, písničky, tanečky
nebo i zdolání překážkové dráhy. Program se
utváří dle návrhů maminek a tak rádi přivítáme
nové nápady.
Na facebookových stránkách máme založenou skupinu pod názvem „Batolátka“, kde najdete aktuální informace.
Jistě se mnou bude nejedna maminka souhlasit, že mateřská či rodičovská dovolená je občas
pěkná „dřina“. A tak není od věci vyrazit z domu
a pobavit se s ostatními. Dětiček je v Lovčičkách
spousta, tak se na vás všechny těšíme.

Batolátka

Za maminky Leona Habartová

Ohlédnutí za taneční skupinou Berušky
Loňský školní rok, přibližně od října do
června jsem cvičila a tančila s místními holčičkami v sokolovně. Říkaly jsme si Berušky.
Vystoupily jsme s krátkými tanečky na předvánočním posezení, na maškarním karnevalu
a na závěr na babských hodech. V prosinci nás
navštívil Mikuláš s andělem. V březnu jsme si
uspořádaly Dětskou taneční párty s mladými vizážistkami, klauny, výtvarkou, prostě něco pro
nás – holky :-) Myslím, že jsme si to všichni
moc užili.
Momentálně mi rozrůstající se rodina neumožňuje pokračovat ve vedení kroužku. Do
budoucna bych se však ráda zaměřila více na
atletiku s prvky zdravotní tělesné výchovy. Většina dětí má již v předškolním věku problémy
se špatným držením těla (např. při hře na trakaře se neudrží ve vzporu ani vteřinu). Zasednutí do školních lavic a nošení těžkých tašek

Beru‰ky

Beru‰ky

jim nepřidá. Myslím, že
není pochyb o tom, že
pohyb je důležitý, zvláště
v zimě, kdy není tolik
možností vyřádit se venku.
A taky obecně v době, kdy
děti dávají přednost pasivnímu způsobu zábavy.
Kdyby se našel mezi čtenáři cvičitel, či cvičitelka,
která by po mně Berušky
převzala – neváhejte. S velkou radostí vám svěřím
i moje děti.
Závěrem musím dodat,
že kroužek byl organizován pod křídly místní jednoty TJ Sokol. Děkuji
našim Sokolům za jejich
podporu.
Marta Dítětová
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Babské hody
V sobotu 3. června 2017 jsme se sešli na
návsi a v sokolovně na tradičních Babských
hodech.
Jako vždy hodům předcházelo mnoho
schůzek a příprav, ale v 16 hodin to vypuklo,
kapela práskla do bubnu a všechno bylo perfektní! Nástup, předání hodového práva atd.,
zahrála nám krojovaná kapela Blučiňáci. Od-

poledne bylo myšleno i na děti, vystoupila
místní taneční skupina Berušky se třemi tanečky. Děti si přišly na své i s odpolední dětskou
tombolou. Přijeli si s námi zazpívat i Otničtí
blonďáci. S dobrou náladou nám pomohly a zapěly i přespolní krojované tetiny. Počasí se vydařilo, slunečný den pokračoval v teplou noc,
jedlo se, pilo a hodovalo až do rána.

Díky všem, kteří se na akci jakkoli podíleli.
Hlavně Lovčičské stárky, Obecní úřad, TJ
Sokol Lovčičky, manželé Blechovi, sklepníci,
tetiny – pomocnice a další.
Mám radost, že u nás v Lovčičkách spolupráce tak funguje a… prostě se umíme
bavit! :-)
Marta Dítětová

Činnost SDH Lovčičky v roce 2017
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás
v několika krátkých větách seznámil s činností
sboru dobrovolných hasičů v Lovčičkách za
uplynulý rok 2017.
Jako každý rok se členové sboru počátkem
roku sešli na valné hromadě, kde byl zhodnocen rok 2016 a také prodiskutován plán činnosti na rok 2017. Valné hromady se zúčastnil
také starosta obce Mgr. Martin Bartoš, starostka OSH Vyškov paní Fabiánová a členové
okolních sborů z Otnic, Milešovic, Bošovic
a Hostěrádek - Rešova.
V sobotu 18. února jsme uspořádali tradiční
ostatky s průvodem masek po vesnici a večerní
zábavou, kde k tanci a poslechu zahrála kapela
Rytmus. Na druhý den byl připraven maškarní
bál pro děti, který se každoročně těší velké
oblibě.

Dne 5. května se členové našeho sboru
zúčastnili s naším praporem u příležitosti
svátku svatého Floriána mše svaté v kostele sv.
Mikuláše v Šaraticích.
6. května uspořádala skupina historického
šermu Carpe Diem šermířské odpoledne, zakončené velkou bitvou. Členové sboru zajišťovali na této akci občerstvení.
Letošní letní noc, s datem 5. srpna, se nesla
ve znamení rock n rolu. Změna žánru se setkala s výborným ohlasem od účastníků této
akce, kapela EMINENCE se ukázala jako dobrá
volba a můžeme se na ni těšit i na příští letní
noci.
Koncem roku byla uspořádána mikulášská
nadílka po vesnici.
Rok 2018 zahájíme 6. ledna výroční valnou
hromadou a následovat budou 10. února tra-

M‰e svatá v ·araticích

Ostatky

diční ostatky s pochováváním basy a nedělním
maškarním plesem pro děti.
Následující rok bude pro nás významný také
z toho důvodu, že dojde k zahájení výstavby
nové hasičské zbrojnice, jejíž součástí bude
také klubovna sboru. Na tuto výstavbu byly za
velkého přispění starosty obce pana Bartoše
získány dotace od Generálního
ředitelství HZS ČR (3/6), Jihomoravského kraje (2/6) a zbývající část financí bude hrazena
z prostředků obce.
Na závěr mé zprávy bych rád
poděkoval všem, kteří se svým
přispěním podíleli na hladkém
průběhu všech akcí pořádaných
naším sborem, a popřál vám příjemné prožití vánočních svátků
a také mnoho úspěchů v roce
2018.
Radek Tomašík,
starosta SDH Lovčičky

2017 • ZPRAVODAJ OBCE LOVČIČKY

9

Lovãiãská zteã

Lovčičská zteč 2017
Druhý ročník zábavného odpoledne „Lovčičská zteč“ se konal v sobotu dne 6. května 2017
v areálu bývalého lovčičského JZD. Pořádala jej
obec Lovčičky a program zajišťoval klub YMCA
– Carpe Diem. O občerstvení se po celý den
ukázkově staralo SDH Lovčičky. Na „Zteč“ se
sjely rodiny s dětmi z blízkého i širšího okolí.
Zásluhu na tom má rozhodně i iniciativa obce,
která propagovala akci na základních školách.
Program shlédlo na 500 platících diváků a další
neplatící z řad rodin šermířů a pořadatelů. Bylo
to zhruba o stovku více, než na loňském vydařeném ročníku. V polní bitvě se utkalo 80 šermujících a pro mnohé z nich to bylo letošní
první velké zkřížení mečů.
Připomeňme si děj bitvy:
Rytíř Jiří Drak z Lovčiček rád loví zvěř. Žel
bohu i ostatní páni v okolí Ždánického lesa mají
stejnou zálibu. Avšak hranice panství v lese nejsou stálé a tak často dochází mezi pány a jejich
družinami k ozbrojeným půtkám. Rytíř Drak
i rytíř Daniel Srnec z Bošovic vlastní v okolí lesa
mohutné tvrze, rytíř Marcel Pancíř z Otnic je
velmi bohatý a pán Jaryn ze Sedla a Milešovic
je známý jako velký válečník. Síly jsou vyrovnané a všechny sváry o práva k honitbě tak dopadají zpravidla nerozhodně. Proto se pánové
dohodnou. Aby se jednou pro vždy rozhodlo,

kdo má právo lovit ve Ždánickém lese, bude
uspořádán turnaj.
Urození rytíři však nejsou žádní svatouškové
a nebojují čestně. Původní záměr se postupně
zvrhne a nakonec dojde ke střetu všech armád.
Během polní bitvy se však rozmařilí pánové začnou nudit. A více než v boji promarněné životy
jejich vazalů je zajímá hodovní tabule. To neujde pozornosti jednoho z vlajkonošů, který zosnová rebelii armád proti svým pánům. Ti jsou
pak na kolbišti donuceni dát všanc své životy
a bojovat proti sobě do posledního dechu a konečného vítězství.
Bohatý program nabízel kromě bitvy i vystoupení na koni Equidance, ukázky létání dravých ptáků sokolnického Sdružení Dědictví
a ohňovou show jihlavského společenství meče
a ohně Novus Origo. V šermířských vystoupeních se předvedla „vikingská“ omladina
z Kroužku historického šermu NV. A ve výpravném komediálním šermířském vystoupení
k pobavení diváků vyplula na lodích objevit
nový kontinent pořádající skupina Carpe Diem.
Odvážní malí i velcí mohli otestovat svou zručnost při střelbě z repliky kuše a na koňském povoze i v sedle se jezdilo pod dohledem stáje JS
Krokočín. Ležení skýtalo možnost nahlédnout
do soukromí středověkých válečníků. Na

malém jarmarku návštěvníci mohli ochutnat
dobové placky, dětem koupit dřevěnou hračku,
nebo jinou drobnost na upomínku. Celým
dnem provázel herold královský Libor Olšan
z Olšan. Počasí se taky nadmíru vydařilo a tak
si pohodový den užili všichni – usmívalo se sluníčko, spokojení dospělí i do „mečování“ nadšené děti.
Na závěr bych za Carpe Diem ráda poděkovala všem šermířům, kteří se za námi sjeli
z celé republiky. Také velmi děkujeme organizátorům, hasičům a všem, kteří se podíleli na
zajištění akce a bez jejichž úsilí by nebylo
možné ji uspořádat. A nejvíce děkujeme Vám divákům – za přízeň, snad se Vám na akci líbilo
stejně jako nám.
Libuše Simandlová
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Vinohradníkův rok 2017 se blíží ke konci
a vinaři ukaž, co umíš
Někdo začíná s prací na vinohradě v lednu.
Ale jsou vinohradníci, které ruce svědí už mezi
vánočními svátky. Jdou na vycházku a jen tak
náhodou si berou nůžky do kapsy. Co kdyby to
už náhodou šlo. A věřte, ono to jde. I když ve
skutečnosti vůbec nejde o stříhání, ale o ten
klid, člověk přijde na jiné myšlenky.
Jiní začínají s prací v březnu, někteří až začátkem dubna. Všechno záleží na tom, kolik
„toho“ kdo má. A jak velký je blázen. Ano, blázen. Je nás čím dál méně. Těch starých poctivých bláznů. Bohužel. Omlouvám se všem
starým a poctivým vinohradníkům, že je nazývám blázny.
Vyvázat vinohrad, vynosit réví z řádků, spálit
a udělat v blízkosti vinice pořádek. Posečení
trávy, vysečení bodláků na mezích. Jednoduše,
každý se stará jak může, a jak ho to naučili.
Teď o něčem jiném. Velký problém v našich
vinicích.
Chřadnutí a odumírání révy (ESCA),
„máme to tam všichni.“
Příznaky choroby
Na listech mezi hlavními žilkami vznikají
nejdříve žlutozelené (u bílých odrůd), nebo
červeno-fialové (u modrých odrůd), různě ve-

liké, často nepravidelné skvrny. Skvrny se zvětšují a splývají.
Pletiva mezi nervy a okraje listů postupně
nekrotizují (tygrovitost). Nekrotické plochy
zůstávají olemovány světle žlutým nebo červenofialovým okrajem. Hrozny jsou menší a na
bobulích se často vyskytují červenofialové
skvrny. Silně postižené keře náhle odumírají.
Na příčném řezu hlavou nebo kmínkem, chřadnoucích nebo odumřelých keřů, lze pozorovat
různě rozsáhlou hnědou nekrózu a později bílý
rozklad dřeva.
Původci choroby jsou v našich podmínkách
nejčastěji stopkovýtrusné a vřeckovýtrusné
houby. Často se však vyskytují i další patogeny.
Původci přetrvávají v napadených rostlinných
částech, někteří i v půdě. K infekci dochází přes
poranění na tříletém a starším dřevě, především při časném zimním řezu (deštivé a teplé
periody v zimním období). Choroba se může
šířit také výsadbovým materiálem a půdou.
Ochranná opatření
Ochrana spočívá v prevenci. Především je potřeba zajistit plnou vitalitu keřů, řez provádět
co nejpozději v předjaří, omezit velká poranění,
řezné rány na starším dřevě ošetřit přípravky
k ošetření ran. Odstraňovat a likvidovat chřadnoucí a odumřelé keře. Odstraněné starší dřevo
vynést z meziřadí a zlikvidovat. Neponechávat
v okolí vinic skládky dřeva po řezu a klučení
vinic.[1]
Ti, kteří pracují na vinici, mohou být s letošním vinohradnickým rokem spokojeni tak na
30 %. Na jaře to dvakrát zmrzlo. Někde více,

Chﬁadnutí révy

Choroba vinné révy

Chﬁadnutí révy

Vinohrady v Lovãiãkách

někde méně a tím byl dán rok 2017. Jak na
kvantitu tak kvalitu.
Déšť na jaře byl alespoň nějaký. Sluníčka
dost. Žádné choroby ve vinicích, alespoň
u toho, kdo se tomu trošku věnoval. Škoda, že
pršelo ke konci září, to už vinohradník déšť nepotřebuje. Při službě (hlídání vinice ) si člověk
„chodí“ a dívá se, jak se to komu povedlo. Letos
to bylo na některých řádcích k pláči.
Na některých řádcích nebylo nic, jen pár
„Martinků „. U některých našich vinohradníků,
kteří třeba v roce 2015 sklidili 600–800 kg hroznů, tak letos sebrali na stejné rozloze 80 až
150 kg! A někteří, kterým tam něco narostlo
a uzrálo, tak to posbírali kosi a špačci. Ti pracovali na 100 %. Už podle těchto čísel si dokážete představit, že mnoho radosti vinohradník
vinaři neudělal.
A co vinař? Vinař ví, že to málo, co mu vinohradník dal, nesmí pokazit a musí s tím pracovat, jako se svátostí. Hrozny, které se podařilo
sklidit, daly krásná a aromatická vína.
Letos bylo dobré si pohrát u bílých odrůd
s kyselinkou (zjištění titrovatelné kyseliny
v moštu). Cukru bylo letos v hroznech dost.
Bílá vína z ročníku 2017 mají krásnou zelenkavou až zlatavou barvu a krásné plné vůně po
jižním ovoci.
Letošní červená vína budou krásná, harmonická, aromatická. Tříslovin jen tolik, kolik má
být. Barvy jsou nádherné rubínové, tmavě rudé
až neprůhledné.
Kdo zkusil z ročníku 2017 vyrobit růžové
víno ten určitě neprohloupil. Vína jsou už nyní
krásná, lahodná a svěží, ale i s kouzelným zbytečkem přírodního cukru.
Všem občanům Lovčiček přejeme hodně
zdraví a krásných chvil strávených nejen s motykou[2], ale i se skleničkou lahodného moku.
Věřím, že se setkáme v květnu na další
místní výstavě vín. Společně ohodnotíme, co se
podařilo vyrobit našim místním vinařům z hroznů ročníku 2017. Věřím, že i na tato vína, kterých sice letos nebude tolik, budeme náležitě
pyšní.
[1] Zdroj: Situační zpráva č. 20, obec Čejkovice: Zpráva
o výskytu škodlivých organismů a doporučení k ochraně
révy.
[2] Pozn. autora: Motyka = nástroj používaný ve vinici, vysvětleno pro mladé vinohradníky a mladé spoluobčany.
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Slavnostní otevﬁení nového hﬁi‰tû

T Ě LO C V I Č N Á J E D N OTA S O KO L LO V Č I Č K Y

Slavnostní otevření fotbalového hřiště
V sobotu 9. září 2017 bylo provedeno slavnostní otevření nového travnatého hřiště. Po
slavnostním zahájení a projevu starosty TJ Vlastimila Pitrona byly předneseny krátké zdravice
starosty obce Lovčičky Mg. Martina Bartoše,
místopředsedy Okresního fotbalového svazu ve
Vyškově Mgr. Květoslava Lasovského a tajemníka župy Dr. Bukovského ing. Zdeňka Doležala.
Slavnostním výkopem starosty obce byl zahájen „srandamač“ lovčičských žen a dívek. Za
vydatné podpory diváků sehrály ženy fotbalové
utkání dvakrát patnáct minut s výsledkem 1:1.
Poté nastoupili bývalí fotbalisté – veteráni Lovčiček na své utkání dvakrát pětadvacet minut
a jedna parta porazila druhou 3:2. Vůbec nešlo
o výsledky, ale o příjemnou zábavu, která pokračovala do pozdních večerních hodin. Bohaté
občerstvení pro hosty a diváky zajistili manželé
Blechovi v prodejním kiosku a členové výboru
tělocvičné jednoty v samostatných stáncích.
Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky vlastní
fotbalové hřiště s travnatou plochou od roku
1965. Nové zázemí hřiště vybudovala Obec
Lovčičky na základě projektové dokumentace
a stavebního povolení, které zajistili členové
TJ Sokola. Objekt byl dán do provozu v dubnu
2007. Nedořešeným problémem byl tvar,
rovinatost a především povrch hrací plochy –
fotbalového hřiště. Plocha hřiště byla lichoběžníkového tvaru, nerovná a v podélném
sklonu více jak dvě procenta. Travnatý povrch
hřiště v letních měsících vysychal a byl velmi
tvrdý. Hrací plocha hřiště byla předmětem

oprávněné kritiky ze strany hráčů i rozhodčích.
Valnou hromadou Tělocvičné jednoty
v únoru 2016 byl schválen záměr výboru
o opravě a částečném urovnání hrací plochy,
úpravě jejího tvaru a osazení závlahového systému. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele zemních prací a opravy povrchu hřiště
včetně osazení závlahového systému. Z nabídek několika firem byly vybrány firmy Panáček
service s.r.o Lovčičky pro zemní práce a firma
Sportovní travnaté povrchy s.r.o., majitele
ing. Jana Rouzka.
Zemní práce byly zahájeny 25. července minulého roku odbagrováním a úpravou svahů
hřiště. Vlastní hrací plocha byla koncem srpna
poorána a pomocí techniky – grejdru srovnána.
V ploše byly provedeny pomocí půdní frézy
rýhy a osazeno plastové potrubí pro závlahový
systém vřetně postřikovačů TORO. Na urovnanou plochu byl navezeno 400 tun písku, který
byl zapraven do půdy. Zavlažovací systém byl
napojen na ocelovou nádrž na vodu, kde jsou
osazena čerpadla a elektronický řídící systém
pro závlahu. Již začátkem měsíce října 2016 byl
vysázen trávník a pravidelně zavlažován. Osazení ocelové nádrže na vodu o obsahu cca 15
m3 a montáž oplocení nádrže provedli členové
TJ Sokol svépomocí. V letošním roce byly firmou Maša stavby s.r.o Měnín nově osazeny
střídačky a doplněny opěrnou betonovou stěnou a za branou bylo vybudováno nové betonové schodiště.
Náklady na opravu hřiště – zemní práce 50

Vzácný nález
Při opravě a zateplení stropu v budově sokolovny byly pracovníky firmy MiRa Engeneering
s.r.o. nalezeny zbytky starých novin. Jedná se
o Sokolské listy které byly vytištěny v květnu
roku 1931. Noviny byly vloženy mezi trámy ve
stropě nad hledištěm a ukryty tam byly pravděpodobně 86 let. Jestli tam byly zapomenuty

dělníky při výstavbě sokolovny nebo uloženy
později to již nezjistíme.
Sokolské listy jsou uloženy v archivu Tělocvičné jednoty Sokola Lovčičky jako vzácná
památka.
Ing. Luděk Matyáš,
místostarosta TJ Sokol Lovčičky

tis. Kč, osazení nádrže a oplocení 48 tis. Kč,
oprava hřiště včetně závlahy 520 tis. Kč
a oprava střídaček 124 tis. Kč. Celkové náklady
ve výši 772 tisíc korun byly uhrazeny z dotace
Jm kraje ve výši 2x 100 tis. Kč, dotace Obce
Lovčičky 100 tis. Kč, příspěvků sponzorů
a z především z vlastních zdrojů.
Provedené opravy plně splnily plánovaný
účel. Hřiště je v příčném směru rovné, tvar hrací
plochy je pravidelného obdélníku rozměrů cca
55 x 97 m. Boční svahy okolo hrací plochy jsou
srovnány a osazeny travou. Travní směs na
ploše je pravidelného vzrůstu, po prováděných
pravidelných závlahách a sečení.
Opravené fotbalové hřiště plně vyhovuje
novým předpisům Fotbalové asociace České republiky. Jsou splněny jednotlivé podmínky na
hrací plochu dle Pravidel fotbalu platných od
1. července 2016 a jednotlivým paragrafům Soutěžního řádu FAČR, platného od 1. července 2017.
Ing. Luděk Matyáš,
místostarosta TJ Sokol Lovčičky
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TJ Sokol
Lovčičky
– oddíl
kopané

DruÏstvo muÏÛ

Jarní část sezony 2016/2017 ve 3. třídě skupiny B přeboru okresu Vyškov zahájilo naše
mužstvo oddílu kopané jednoznačnou výhrou
v Němčanech. V dalších zápasech jarního kola
kopané se potvrdil předpoklad, že se oddíl nevyhne plánované změně ve složení týmu a zajištění dostatečného počtu kvalitních hráčů.
Další výsledky v jednotlivých utkáních jarního
kola byli střídavé.
V letních měsících byla zahájena jednání
s členy Tělovýchovné jednoty Sokola Milešovice s cílem sloučení mužstev kopané. Po několika setkáních bylo dohodnuto vytvoření
dvou mužstev – A mužstvo bude sehrávat
mistrovská utkání na hřišti v Lovčičkách a nové
B mužstvo bude hrát na hřišti v Milešovicích.
Do podzimní části sezony 2017/2018 byly
tedy zaregistrovány dva týmy s celkovým počtem šedesáti hráčů. Cílem trenérů je nějakým
způsobem ustálit sestavy obou týmů a připravit
se dobře na jarní část sezony. Současným problémem není počet hráčů, ale hlavně kvalita
a tréninkové nasazení některých členů týmů.
Většina hráčů si chodí pouze občas zahrát
a upozaďuje se ctižádost a touha po lepších
výsledcích a kvalitě fotbalu. Není to pouze

problém Sokola Lovčičky, ale celkové většiny
sportovních oddílů.
Až jarní část sezony ukáže, zda plánované

spojení se Sokolem Milešovice přineslo to, co
jsme si slibovali.
Stanislav Marek, trenér A mužstva

DruÏstvo Ïen

Z činnosti kynologického klubu
Opět je tady konec roku a je tedy čas se
ohlédnout za tím, co se za celý rok 2017 stalo.
Kynologický klub Lovčičky v roce 2017 pořádal
zkoušky podle národního i mezinárodního zkušebního řádu. S dobrou náladou se zúčastnilo
dvacet psovodů z různých klubů brněnských

V˘cvik psa

i mimobrněnských, které spolu vzájemně spolupracují. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
se podíleli na pořádání zkoušek a všeho, co
s nimi souvisí.
Naše činnost není jen o aktivitách se psy, ale
pořádáme i akce pro děti. Ve spolupráci se Společností Napoleona Bonaparte Brno a za podpory Obce Lovčičky jsme 28. září uspořádali
„Cestu pohádkovým lesem, aneb rozloučení
s létem“. Dále 4. listopadu lampionový průvod
se svatým Martinem na bílém koni. Odměnou
za obě akce byly spokojené děti a jejich
úsměvy. Opět bychom rádi poděkovali všem,
kdo se na akcích podíleli a obětovali svůj volný
čas.
Všem členům našeho klubu i jejich rodinným příslušníkům přejeme do nového roku
hodně zdraví, štěstí a pohody i hodně sil do dalších akcí.
Za výbor Irena Schettlová, hlavní výcvikář
a Jaroslav Havel, předseda KK

V˘cvik psa
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