ROČNÍK XV. • PROSINEC 2018

Úvodní slovo
starosty
Vážení spoluobčané,
také na konci tohoto roku dostáváte do
schránek obecní zpravodaj, ve kterém se
dozvídáte zajímavosti o životě naší obce,
na které třeba nezbyl prostor během všedních dnů. Dovolte mi nejprve ohlédnutí za
uplynulým rokem. Ten byl mimo jiné ve
znamení voleb do obecních zastupitelstev.
Konaly se dne 5. a 6. října. Vzhledem
k tomu, že obecní zastupitelstvo před volbami zvýšilo počet svých členů, zvolili si
naši občané celkem devět zástupců. V zastupitelstvu jsou nyní čtyři zastupitelé za
ČSSD, dva za KDU-ČSL, dva nezávislí
s podporou STAN+NK a jedna zástupkyně
KSČM. Jsem přesvědčen, že širší zastupitelstvo obci prospěje. Noví členové se již
seznámili s naší činností, zapojili se do
práce komisí a podílejí se na všech aktivitách.
V tomto roce jsme pokračovali v přípravě projektové dokumentace na výstavbu hasičské zbrojnice, která by měla
začít v příštím roce. Pokračuje také postupná rekonstrukce sokolovny. Konaly
se všechny tradiční akce od hodů přes
Lovčičskou zteč po lampionový průvod
a vánoční besídku dětí z mateřské školy
v sokolovně. V rozpočtu jsme vyhradili
prostředky na projektovou dokumentaci
pro výstavbu rodinných domů a víceúčelové obecní budovy v areálu bývalého
statku a budeme financovat projekt na
další stavební práce na budově sokolovny.
Také letos chci poděkovat svým spolupracovnicím, bez kterých by se neobešel
chod obecního úřadu. Velmi si cením obětavé práce pana místostarosty. Děkuji členům všech spolků a organizací, které činí
život v obci pestřejší a vytvářejí program
pro děti a dospívající. Moc mě těší, když
vidím, že se v naší sokolovně každý večer
svítí, protože tam probíhají společná cvičení, tréninky a soutěže nebo příprava
kulturních akcí.
Doufám, že Lovčičky zůstanou i do budoucna místem, kde se stále něco děje
a kde je dobré žít.
Milí spoluobčané, přeji Vám mnoho
úspěchů v roce 2019.
Mgr. Martin Bartoš

Rozsvícení vánočního stromu
V předvečer první adventní neděle jsme
v Lovčičkách, za velkého zájmu občanů, uspořádali tradiční rozsvěcování vánočního stromu.
Po úvodním slovu starosty obce promluvila tradičně paní Jarmila Hörlová, která zdůraznila,
že Vánoce jsou především svátkem klidu
a míru. Za výrazného povzbuzování dětí jsme

rozsvítili náš vánoční strom. O kulturní program se postaraly lovčičské ženy a pěvecký
sbor Blonďáci z Otnic.
Poděkování patří paní Jarmile Tomašíkové
za věnování krásného vánočního stromu
a Radku Tomašíkovi za výrobu dekorace (krmelec).
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100. výročí založení samostatného státu
Vážení spoluobčané, 28. října 2018 tomu
bylo právě 100 let, kdy vznikl nový, samostatný stát v Evropě, a to Československá republika. Slavíme s radostí toto výročí, ale
musíme vzpomenout i na to, co vše této historické události předcházelo. Vždyť Češi
i Slováci žili 300 let v područí jiného státu –
Rakousko-Uherské monarchie.
Český člověk byl dobrý pracovník, ve válkách dobrý voják, dobrý v tom smyslu, že
musel poslouchat, měl vždy jen samé povinnosti, ale žádná práva, žádnou svobodu. Na
každém úřadě se mluvilo jen německy
a český člověk musel jen ohnout záda
a mlčet. Ale i v této době temna a nesvobody
žili lidé, kteří se s tímto stavem nesmířili.
Mnoho z nich obětovalo své životy, nebo
skončilo ve vyhnanství, ale jejich hlasy a názory žily mezi lidmi dál a lidé začínali zvedat

hlavy. Říkalo se jim „buditelé“ a opravdu lidi
probouzeli a ti začali přemýšlet o tom, že je
třeba pro svobodu začít bojovat.
V Rakousku-Uhersku bylo několik států
a všichni cítili tíhu nesvobody. 28. června
1914 při návštěvě Sarajeva byl zastřelen následník trůnu František Ferdinand d’Este i se
svou manželkou Žofií a za měsíc nato vyhlásilo Rakousko válku Srbsku. Připojilo se
Rusko i Německo, Francie i Velká Británie,
nakonec i Turecko a Bulharsko. Tak začala
první světová válka, která otřásla Evropou
v základech. V letech 1915–1916 se do války
zapojila i Itálie a Rumunsko. Celá Evropa se
topila v krvi padlých na všech frontách.
A v této době válečné hrůzy se zrodila myšlenka na odtržení Čech a založení samostatného státu. Nebylo to lehké. Ostatní státy
nebyly této myšlence nakloněny. Ale několik

osob, jako T. G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš,
Karel Kramář, Alois Rašín, za Slovensko
M. R. Štefánik a i jiní se nevzdávali a 28.
října 1918 se konečně naplnilo přání a po
300 letech vznikl svobodný Československý
stát.
Co naše svoboda stála životů, co slz se vyplakalo, co bolestí tato svoboda a vznik Československé republiky stály, na to nesmíme
zapomenout.
I moje rodina zakusila hrůzy války. Můj dědeček byl ve válce a jeho bratr tam padl. Zůstala po něm vdova s několika dětmi. A jak
bylo asi tatínkové mamince, když jí odešli do
války oba synové a oba zeťové. To si dnes
těžko kdo představí. Kolik takových rodin
bylo a kolik otců a synů položilo své životy,
vidíme na tomto pomníku. A mnozí chodí
kolem a ani neví, že zde pomník stojí.
V těchto dnech se o tomto 100. výročí
hodně mluví a probíhala i anketa mezi lidmi
– Co se stalo 28. 10. 2018, nebo kdy vznikla
naše republika. S hrůzou jsem slyšela mladé
lidi, kteří vůbec nevěděli, co tento den znamená a kdo byl prvním prezidentem, a to
i přes různé nápovědy. Nebyly to lehké roky.
Za těch 100 let položilo životy statisíce, ba
miliony lidí, jak v první, tak i v druhé válce.
Pak přišly roky okupace, kdy se 28. říjen
vůbec neslavil. Uběhlo několik roků a místo
28. října se slavil 7. listopad. A dnes, kdy konečně vytouženou svobodu máme, někteří
mladí raději mluví a zpívají anglicky, slaví
různé cizí svátky a pomalu se stydí za to, že
jsou Češi, stydí se za svou vlast.
Nedopusťte to a učte svoje děti lásce
k vlasti a hrdosti na to, že jsou Češi. Ať lípa
svobody, kterou jsme i v naší obci zasadili,
roste v míru ve svobodném českém státě.
Jarmila Hörlová

Volby do Zastupitelstva obce Lovčičky
Jak to dopadlo v číslech:

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby
do Zastupitelstva obce Lovčičky. Občané měli
na výběr ze 6 politických stran a hnutí. Do zastupitelstva obce se nově volilo 9 členů.
Volební účast byla již tradičně velmi vysoká, a to 72,96%

Politická strana a hnutí Získané hlasy Získané hlasy
dle čísel kandidát. listin
voličů
voličů v %
ČSSD
1240
37,5
SPD – T. Okamura
268
8,1
KSČM
338
10,22
Moravané
143
4,32
KDU-ČSL
751
22,71
SNK
567
17,15

Získaná křesla
v ZO Lovčičky
4
0
1
0
2
2

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
obce, které se konalo 1. listopadu 2018 byl
zvolen starostou obce Mgr. Martin Bartoš
v poměru 8 hlasů pro a 1 hlas se zdržel.
Místostarostou obce byl zvolen Ing. Jaroslav
Šitavanc v poměru 8 hlasů pro a 1 hlas proti.
Předsedou finančního výboru byl jednomyslně zvolen Jan Adámek a kontrolnímu
výboru předsedá Ing. Jan Bílek.
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Slavnostní výsadba Lípy svobody
V neděli 23. září 2018 proběhla slavnostní
výsadba národního stromu ke 100. výročí založení československého státu. Na slavnostní
akt přijal pozvání i otec Pavel z otnické farnosti a nově zasazenému stromu požehnal.
V preambuli naší ústavy se praví, že Česká
republika se hlásí ke všem dobrým tradicím
státnosti československé. Znamená to, že
zcela přirozeně navazujeme na vše cenné, co
nám odkázala první československá republika, tedy na všechny základní hodnoty, na
nichž byla založena, jako jsou parlamentní
demokracie, idea právního státu, orientace na
západní liberální civilizaci. Ale nejen to.
K těmto hodnotám patří i tolerance, slušnost,
humanita a spoluodpovědnost za věci
obecné. Domnívám se, že dnes máme ty nejlepší předpoklady k tomu, abychom tyto
dobré tradice rozvíjeli. Našim národním programem nemůže být pouze naše národní existence, ale musí jím být i dobré lidské činy.

Výsadbou a požehnáním lípy svobody jsme
vzdali hold nejen všem, kteří bojovali za
vznik samostatného státu, ale i těm, kteří se
zasloužili o udržení existence naší republiky.
Bez jejich statečnosti a odhodlání bychom zde
nemohli být.
Proč lípa? Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídnému stínu symbolem
ochrany, pomoci a lásky. Lidé
věřili, že dokáže odehnat zlé
duchy a svou energií zbaví
člověka chmurných myšlenek. Na lípu se zavěšovali
obrázky Panny Marie. S tvárným lipovým dřevem pracovali řezbáři, dělali z něho
oltáře a sochy svatých, proto
se mu také přezdívalo „svaté
dřevo“.
Lípa se stala oficiálním národním symbolem v červnu

roku 1848, kdy byla na Všeslovanském
sjezdu v Praze ustanovena jako národní symbol. Lípa tak stála proti velkoněmeckým snahám o porobení slovanského živlu. Byla to
reakce na frankfurtský sněm, kde byl jako
symbol velkoněmectví zvolen dub. Lípu jako
národní strom měl navrhnout František Ladislav Čelakovský.

Něco o GDPR – General Data Protection Regulation
1. Co je GDPR, proč vzniklo a kdy začne
platit?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(známé též pod anglickou zkratkou GDPR –
General Data Protection Regulation) je přímo
použitelný předpis Evropské unie. To znamená, že místo stávajícího zákona o ochraně
osobních údajů se práva a povinnosti při
zpracování osobních údajů budou řídit přímo
tímto Obecným nařízením. Nová pravidla
o ochraně osobních údajů se tak zásadně nebudou přepisovat do českého práva. Obecné
nařízení začalo platit od 25. května 2018, a to
ve všech členských státech EU. Cílem je totiž
zajistit stejné podmínky ochrany osobních
údajů v rámci celé EU, což mělo ušetřit podnikům právní náklady na plnění různých národních předpisů. Ochrana soukromí
fyzických osob je základním právem občana
EU. Zjednodušeně lze konstatovat, že o každém z nás se zpracovává v důsledku technologického pokroku velké množství osobních
údajů, aniž si to uvědomujeme. Cílem jednotné evropské ochrany dat je zajistit, aby
naše data byla chráněna stejně.
2. V čem je hlavní odlišnost od platného
zákona o ochraně osobních údajů?
Právní předpisy pro ochranu osobních

údajů platí již dnes a již dnes se vztahují na
každého správce. Nařízení stanoví na platné
směrnici z roku 1995, kterou u nás provádí
zákon o ochraně osobních údajů (101/2000
Sb.). Jinými slovy, při zpracování osobních
údajů již platí řada povinností podle stávajících předpisů. Některé povinnosti Obecné nařízení rozšiřuje (zejména ty informační)
a další povinnosti stanov. Mezi ty hlavní
patří:
- rozšíření práva na výmaz („právo být zapomenut“)
- v některých případech zajistit, aby dotčená osoba mohla údaje přenést k jinému
správci (přenositelnost)
- před zpracováním i při něm si počínat co
nejšetrněji (záměrná ochrana osobních
údajů)
- hlásit hackerské útoky a jiné případy, kdy
bylo porušeno zabezpečení dat, ÚOOÚ
a v některých případech i dotčeným osobám
- v některých případech jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů
- jiná výše pokut.
Na zpracovatele tyto a další povinnosti
budou dopadat v různé míře, v závislosti na
tom, jak riziková zpracování osobních údajů
provádějí.

Oba předpisy mají hodně společného – nemění se základní definice, základní povinnosti a práva ani dozorová role ÚOOÚ.
3. Na koho se vztahuje a na koho nevztahuje GDPR?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) se vztahuje na všechny úřady, podniky i jednotlivce, kteří zpracovávají na území
Evropské unie osobní údaje nebo o takovém
zpracování rozhodují. Na některé důležité oblasti lidské činnosti se ale GDPR nevztahuje:
- čistě osobní nebo domácí zpracování
(videa s rodinnými příslušníky, fotoalba,
osobní adresáře a korespondence, bezpečnostní kamery zabírající jen vlastní soukromé
prostory apod.)
- zpracování mimo působnost práva EU
(např. činnost zpravodajských služeb a obranných zařízení)
- činnost orgánů činných v trestním řízení
a podobných bezpečnostních orgánů (policie,
státní zastupitelství, věznice apod.).
GDPR se vztahuje i na osoby a podniky,
které mimo území Evropské unie provádějí
zpracování údajů o lidech, kteří se nacházejí
v Evropské unii, pokud jim při tom nabízejí
zboží nebo služby nebo monitorují jejich chování.
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S dětmi ve školce poznáváme svět
Protože mám ještě v živé paměti svou
první návštěvu mateřské školy v Lovčičkách,
ráda se s vámi podělím o bezprostřední
dojmy. Setkala jsem se s přívětivými, laskavými zaměstnankyněmi. Dostalo se mi vřelého přijetí a bylo mi moc hezky. Ze všech
stran na mě vykukovaly dětské obrázky a výrobky. Děti byly usměvavé, nijak zvlášť se neostýchaly a působily spokojeně, přímo
šťastně. Měla jsem pocit, že se tu v dobrém
slova smyslu zastavil čas – pryč byl shon,
stres a špatná nálada. Tady je svět v pořádku!
A já jsem moc ráda, že do tohoto krásného
světa můžu každý den vstoupit. Ačkoli
musím přiznat, že mě ředitelské povinnosti
občas tvrdě „postaví zpátky nohama na zem“.
Česká školní inspekce byla spokojená
Přebírat školku po odstupující paní ředitelce Marii Dufkové byla radost i velká zodpovědnost zároveň. Skvělá spolupráce všech
zaměstnankyň, příjemné klima a v neposlední řadě výborné výsledky výchovně vzdělávací práce – to je hodně vysoká laťka, což
ocenila také Česká školní inspekce, která mateřinku navštívila letos v únoru.
Malé ohlédnutí
K první polovině tohoto roku se vrátím
alespoň ve zkratce, tedy prostřednictvím záznamů z třídní knihy. V únoru se ve školce

Dûti z mateﬁské ‰koly v DD Sokolnice

pořádal velký Maškarní ples zaměřený na
právě probíhající zimní olympiádu. Březen je
měsícem knihy, a tak se děti v doprovodu učitelek vydaly na návštěvu do místní knihovny.
O Velikonocích se konalo na školní zahradě
velké hledání čokoládových vajíček od zajíčka. V dubnu navštívil školku pan Vojkůvka
s originálním koncertem a 30. dubna mohly
děti díky akčním maminkám plnit čarodějné
úkoly. Květen je tradičně zasvěcený rodině,
a tak děti pozvaly do školky své maminky,
aby jim mohly zahrát pohádku O Koblížkovi.
Program „Zdravík v ZOO“ dětem představil
hravou formou zásady zdravého životního
stylu. 28. května jeli předškoláci navštívit Základní školu v Otnicích. Mezinárodní den dětí
byl ve školce oslaven zábavou na zahradě.
Výlet do ZOO Hodonín se podle zúčastněných skutečně vydařil. 26. června se na Obecním úřadě uskutečnilo slavnostní rozloučení
s předškoláčky za účasti pana starosty a několika maminek.
Nový školní rok
Do školy odešlo 5 dětí a 1 dítě bylo přihlášeno do jiné školky. Na školní rok 2018/2019
bylo tedy přijato 6 dětí. Nyní mateřskou školu
navštěvuje celkem 28 dětí – 16 děvčat a 12
chlapců. Pečlivé předškolní přípravy se
účastní 9 dětí. Od ledna se o provoz a výdej
stravy stará paní Marcela Konečná, díky pro-

jektu spolufinancovaného
Evropskou unií u nás pracuje školní asistentka Martina Adámková, pedagogický tým tvoří paní učitelka Zuzana
Kulhánková Arnoštová, paní ředitelka Silvie
Makovská Menoušková a na dohodu také
paní učitelka Marie Dufková.
Plníme některá přání rodičů
Závěrem školního roku mají již tradičně
rodiče příležitost vyplnit anonymní dotazník, kde mohou zaměstnancům sdělit, jak
jsou oni a jejich děti se školkou spokojeni. Je
radost číst, že se děti do školky těší, že se jim
tu moc líbí a hodnocení přístupu učitelek je
výborné. Zbývalo tedy splnit pár přání ze
strany rodičů.
Nově proto funguje e-mailová adresa pro
zasílání aktualit ze školky přímo na e-mail
rodičům.
Letos navštěvuje školku málo malých dětí,
proto můžeme častěji vyrazit na procházku
do lesa. Snažíme se chodit ven za každého
počasí, rodiče své děti vybavili pláštěnkou
i holinkami, ale přece jen zůstáváme ve
školce, pokud hustě prší nebo je silný vítr.
Nabízíme rodičům konzultační hodiny – individuální rozhovor s rodiči o vývoji jejich dítěte. Těší nás, že první termín někteří rodiče
opravdu využili. Mírně jsme navýšili počet
kulturně vzdělávacích akcí, nicméně se sna-
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žíme i nadále klást důraz na plnohodnotné
prožívání každého dne v rytmu osvědčeného
režimu. Zatím však nemůžeme uspokojit požadavek o delší provozní dobu a větší kapacitu mateřské školy.
Zájem rodičů o přijímání dvouletých dětí
musíme odmítnout z kapacitních důvodů, ale
zároveň jsme přesvědčeni (stejně jako přední
dětští psychologové), že tak malé děti potřebují trávit nejvíce času doma s maminkou.
První seznámení
Koncem srpna se ve školce konala schůzka
pracovního týmu s rodiči všech dětí navštěvujících MŠ. Měla jsem příležitost seznámit se
s lidmi, kteří nám budou denně svěřovat do
péče ty nejcennější – své děti. Jsem přesvědčená, že v tomto vztahu (pedagog – rodič) je
nejdůležitější vzájemná důvěra. My věříme,
že rodiče dělají pro své děti maximum a že
s námi jednají fér. Oplátkou nabízíme jistotu,
že svoji práci, kterou bereme jako poslání, děláme s láskou nejlíp, jak umíme. A že to
s dětmi i jejich rodiči myslíme dobře.
Mým snem je mateřská škola jako místo
otevřené spolupráci a setkávání. Rodiče byli
proto vyzváni, aby se zamysleli, jak můžou
školce pomoci. A věřte, že se nám sešla různorodá nabídka. Některé jsme záhy využili.
Rodiče, kterým patří dík
Nejenže mnozí přinesli papírové kapesníčky, toaletní papíry, kancelářské papíry
a ubrousky, ale jedna maminka nám darovala
didaktické pomůcky a bonbony pro děti, jiná
maminka na nás myslela při nákupu výtvarného materiálu, další se přišla zeptat, jak by
mohla přispět dětem pod vánoční stromeček,
a dokonce nám šikovná maminka šije překvapení pro děti. Každý den, kdy vcházím do
prvního podlaží mateřské školy, s úsměvem
myslím na trojici maminek, které obětovaly
celý víkend, aby z bíle natřených prosklených
dveří vytvořily barevnou louku s farmou.
Úžasná spolupráce, maminky! Děkujeme!
Základní pilíře
V naší školce byl a stále je kladen největší
důraz na mezilidské vztahy. Začíná to vztahem člověka k sobě samému, aby se mohly
rozvíjet zdravé vztahy k nejbližší rodině, kamarádům, paní učitelce a dalším více či méně
důležitým osobám v životě každého z nás.
Děti a jejich sebedůvěra se nejlépe vyvíjí
v bezpečném prostředí. Každé dítě přijímáme
bezpodmínečně, s ohledem na jeho jedinečnost. Všechny děti mají ve školce své vlastní
portfolio, které si mohou kdykoli vzít, prohlížet a vkládat do něj vše, co uznají za vhodné.
My jim vytváříme základy některých stránek
– například z prvního dne ve školce, z oslavy
narozenin, z návštěvy divadla atd. Portfolio
slouží také jako diagnostický a komunikační
nástroj. Děti se učí sebehodnocení.
Za důležité považujeme i naše kolegiální
vztahy. Věříme, že když se budeme ve školce
cítit dobře my, pomůžeme k pohodě nám všem.
Lovčičky nabízejí ryzí přírodu, jejíž krásu
chceme poznávat a obdivovat společně
s dětmi. Naučíme-li děti ji chránit, je to velká
služba celé zemi. Plnohodnotnou odměnou
je, že nás děti učí žasnout. Vidět svět dětskýma očima je ta nejkrásnější podívaná.
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Světoznámá „dětská“ spisovatelka Astrid
Lindgrenová kdysi řekla: „Chci psát pro čtenáře, kteří umějí dělat zázraky. Děti při čtení
zázraky dělají. Proto potřebují knihy.“ A taky
potřebují někoho, kdo jim bude číst, než se
to samy naučí. Každá zaměstnankyně ve
školce miluje knihy. Je snadné tuhle lásku
předávat dál. Díky sponzorským darům se
nám podařilo zařídit útulný čtenářský koutek
s pojízdnou knihovnou, který je dětmi často
navštěvován. Děti si prohlížejí knihy v průběhu celého dne, nejvíce po svačince a na lehátku. Vybíráme do knihovniček ve třídě
i v lehárně kvalitní tituly, ke kterým mají děti
volný přístup. Zapojili jsme se do celorepublikové kampaně „Celé Česko čte dětem“.
Jak si společně užíváme
3. září jsme zahájili nový školní rok a po důležitém seznamování mohlo začít společné
hraní, tvoření, cvičení a další spousta aktivit.
19. září jsme se na školní zahradě oddali
muzikoterapii s drumbeny, která byla zcela příznačně zaměřena na téma „Barevný les“.
Začátkem října k nám přijeli kamarádi ze
školky v Hostěrádkách-Rešově, aby s námi
zhlédli jedinečné hudební představení „Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme“.
16. října se ve školce konal Den otevřených
dveří. Přišlo se za námi podívat několik milých
rodičů a děti jim zahrály pohádku „O veliké řepě“.
Den poté byla v MŠ přerušena dodávka
elektrické energie. Abychom nemuseli přerušit provoz i my, vyjeli jsme do čejkovického
Sonnentoru na exkurzi „Raráškův bylinkový
ráj“. Dopravu autobusem nám finančně zajistila obec Lovčičky.
23. října jsme zahájili první lekci Edukativně stimulačních skupinek pro předškolní
děti s rodiči. Aktivně se účastnili všichni předškoláci.
Závěrem října jsme zvládli uspořádat Podzimní dílničku s rodiči. Vyráběli jsme papírové
průsvity s barevnými listy a roztodivné příšerky z přírodnin. V rámci podpory mezigeneračních vztahů a čtenářské pregramotnosti
jsme všechny listopadové čtvrtky nabídli babičkám a dědečkům, aby přišli svým vnoučátkům číst pohádku při odpočívání. Přišlo pět
odvážných babiček a jejich přítomnost byla
pro děti přímo kouzelná. Tajně doufáme, že
i babičky u nás ve školce zažily krásné chvilky.
7. listopadu k nám zavítala Medvídkova nemocnice, abychom si ujasnili, jak se starat

o své zdraví. Děti poznávaly své tělo, ošetřovaly vlastního plyšáčka a společně s paní doktorkou „operovali“ velkého medvěda, přičemž
prozkoumali všechny vnitřní orgány.
15. listopadu proběhla pod vedením klinické logopedky logopedická depistáž u přihlášených dětí. Díky absolvovanému studiu
pro logopedické asistenty můžeme ve školce
do činností zařazovat také logopedické chvilky
a cíleně dětem s vadami řeči pomáhat.
19. listopadu přijeli páni fotografové, aby
děti vyfotili s líbivými vánočními rekvizitami.
28. listopadu jsme s předškoláky navštívili
Domov pro seniory Sokolnice. Není snadné
přenést sílu těch chvil do slov. Společně jsme
prošli zámeček, aby mohly děti za doprovodu
kytary potěšit písničkami a říkankami ty, na
které se mnohdy zapomíná. Záměrně jsme
vybrali lidové písničky a koledu, aby si mohli
senioři zanotovat s námi. Není pochyb o tom,
že děti mají dar rozdávat radost. A citlivě vnímají sebemenší zpětnou vazbu. Vrásčité
úsměvy, potlesk, pár zazpívaných slov nebo
jen nepatrné pousmání – všeho si malí zpěváci všimli a dokázali se z toho bezprostředně radovat. Po návratu do školky svým
mladším kamarádům povídali: „Bylo to
skvělý, prostě úžasný!“. A my věříme, že podobné pocity rezonovaly i v srdcích navštívených seniorů.
29. listopadu jsme s dětmi z milešovické
školky vyrazili do divadla Radost na pohádku
„Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce“.
V brzké době nás čeká návštěva Mikuláše,
Vánoční vystoupení v sokolovně, na které se
pilně připravujeme, Vánoční odpoledne se seniory v naší školce a samozřejmě bohatá nadílka.
Těšíme se, co nám přinese každý další den.
Za rok zase na napsanou
Jménem celého týmu a všech dětí děkuji
těm, kteří s námi spolupracují nebo nám jakkoli pomáhají. Chci také ocenit bezvadnou
spolupráci se zřizovatelem. Podařilo se nám
domluvit milou spolupráci se Základní školou v Otnicích a plánujeme ještě kopec novinek. Jednu vám představuji přímo u tohoto
článku – logo mateřské školy. Obsahuje
všechny naše základní pilíře – vztahy, přírodu a knihy.
Pohádkové Vánoce a hodně zdraví, opravdových přátel a krásných zážitků v novém
roce vám za celou mateřskou školu přeje
Silvie Makovská-Menoušková
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Pﬁivítání prvÀáãkÛ ve tﬁídû

Slavnostní zahájení v 1. tﬁídû

Základní škola Otnice
Vážení čtenáři, byl jsem panem starostou
požádán, zda bych opět nenapsal o naší škole
několik informací, které každý rok rád posílám. Právě mnoho šikovných žáků z Lovčiček
nám často dělá radost nejen svými výbornými školními výsledky, ale často navštěvují
řadů zájmových útvarů i různé soutěže
a olympiády, kde dosahují velmi dobrých výsledků. I o nich se zmíním níže.
V současné době navštěvuje naši školu celkem 328 žáků, z toho je 151 žáků z Otnic, 63
žáků z Lovčiček, 61 žáků z Bošovic a 35
žáků z Milešovic. Další žáci mají trvalá bydliště v různých okolních obcích. Proti loňskému roku se celkový počet žáků ještě
o třináct navýšil. Jsme velmi potěšeni, že je
o naši školu zájem a snažíme se, abychom
Vaši důvěru v nás nezklamali. Pět prvňáčků
z Lovčiček byl na začátku školního roku
u nás ve škole přivítat i p. starosta Bartoš,
jsou to: Claudie Blechová, Daniela Dítětová,
Tomáš Klein, Petra Králová a Veronika Maresová.
Pedagogických pracovníků je v naší
škole celkem dvacet a jsem rád, že se žákům
opravdu dokáží věnovat nejen v průběhu vyučování, ale pomáhají i s doučováním slabších žáků. Také nabízíme pro děti „čtenářské
kluby“ či „kluby deskových her“. V poslední
době se osvědčila novinka v podobě sdílené
výuky pro žáky II. stupně, kde si mohou
spolu se středoškoláky vyzkoušet, jaká činnost by je čekala na určité střední škole a zda
by je studium na této škole bavilo. Takto spolupracujeme v projektu „Polygram“ s ISŠ

v Sokolnicích a ISŠ polygrafickou v Brně-Slatině. Velmi oblíbené jsou u žáků tradiční zájmové útvary, kterých máme opravdu
v nabídce proti loňskému roku opět více
a které nabízím v následujícím přehledu:
Celkem je již 18 zájmových útvarů, které
vedou naši učitelé či pracovníci školy:
I. Sportovní
- Volejbal pro dívky
- Volejbal pro hochy
- Florbal pro žáky I. st.
- Florbal pro mladší žáky (6. a 7. tř.)
- Florbal pro starší žáky (8. a 9. tř.)
- Míčové hry pro I. st.
- portovní hry pro II.st.
- Gymnastika pro žáky I. st.
- Atletika pro ml. žáky
- Atletika pro st. žáky
II. Ostatní
- Kroužek flétny
- Pěvecký kroužek pro ml. žáky
- Pěvecký kroužek pro st. žáky
- Kroužek „Nitka“
- Tři kroužky „Keramiky“ (I., II., III.)
- Anglický jazyk pro žáky 2. tř.
Některé zájmové útvary vedou jiné organizace:
- Hra na klavír a hudební nauka (pod záštitou ZUŠ Slavkov u Brna)
- Hra na kytaru ad. hudební nástroje (hudebna škola „Meluzín“)
- Dramatický kroužek
- „Tvoření krásných maličkostí“ – agentura
„Kaštánky“
S žáky, kteří navštěvují různé kroužky či

Pﬁivítání prvÀáãkÛ v sále

Vánoãní besídka

zájmové útvary se snažíme připravovat na
různé soutěže a olympiády, kterých se pravidelně účastníme. V letošním školním roce teprve olympiády rozbíhají. Ve školním kole
dějepisné olympiády získal první místo žák
9. tř. Adam Doležal, na druhém místě byla
žákyně 8. tř. Kateřina Pavlovcová. Nemusím
dodávat, že oba jsou z Lovčiček a pojedou
reprezentovat v polovině ledna naši školu
do okresního kola, které se uskuteční ve
Vyškově.
U vybraných loňských olympiád doplním
i pěkná umístění našich žáků:
- Dějepisná olympiáda „Mladý historik“ –
5. místo v okresním kole
- Zeměpisná olympiáda – 8. a 9.místo
v okresním kole
- Olympiáda v českém jazyce – 10. místo
v okresním kole
- Olympiáda v anglickém jazyce a konverzace v Aj – 4. místo v okresním kole
- Matematická olympiáda – 4. místo
v okresním kole
- Ekoolympiáda pro žáky I. st. v Újezdě
u Brna – 1. místo
- Fyzikální olympiáda a Archimediáda –
4. místo
- Literárně-výtvarná soutěž „Voda štětcem
a básní“ – 2.místo
V médiích se často řeší nedostatečný počet
hodin tělesné výchovy. V naší škole máme
tří hodiny tělesné výchovy týdně již v 6.ročníku, od 7. ročníku si žáci mohou vybrat
v případě zájmu i „sportovní hry“, jako předmět povinně-volitelný. Naše škola se také
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·kolní druÏina – indiáni

účastní řady sportovních soutěží, jak na
úrovni okrsku, tak i okresu. Vždy se těšíme,
jak snaha v tělesné výchově a ve školních
sportovních kroužcích přinese ovoce. Mezi
nadšenými sportovci je i řada žáků z Lovčiček. Martin Kovář slaví úspěchy ve fotbale,
florbale i v atletice, bratři Michal a Štěpán
Doležalovi jsou úspěšní ve fotbalových i florbalových zápasech, Matyáš Červenka je výborným florbalovým brankářem a ve florbale
slaví úspěchy Bolek Oplt, který je vždy velkou posilou. Tímto jim chceme poděkovat za
výbornou reprezentaci naší školy a pro přehled uvádím vybrané sportovní aktivity, kterých se naše škola účastní:
- Štafetový běh na počest Emila Zátopka
v naší škole
- Soutěž ve skoku do výšky „Velikonoční
laťka“ – 1. místo
- Fotbalový turnaj McDonald’s cup pro
žáky I. st.
- Atletická soutěž „O pohár rozhlasu“ –
st.žáci: 2. místo
- Florbal – st. žáci: 2. místo
- Vybíjená – předloňský vicemistr ZŠ
Otnice, který loni porazil všechny soupeře
a podlehl až ve finále skončil tentokrát na
4. místě
- „Otnický čertík“ – pravidelná mikulášská
soutěž ve šplhu
- Sportovní soutěže ke dni dětí „Okolotnice“
- Pravidelná soutěž „Pexesotnice“tentokrát
s piškvorkami.
Kromě velmi kvalitního pedagogického
sboru také nesmím zapomenout na často opomíjené paní vychovatelky, které se snaží nejmladším dětem připravit i v odpoledních
hodinách velmi pěkný program. Herní činnost
a prostorná škola i zahrada nabízí mnoho
možností, které pro děti nabízíme, a myslím,
že jsou ve školní družině velmi spokojené.
Z nabídky pravidelných akcí je nejoblíbenější
maškarní ples, mikulášská show, vánoční besídka s koledami a zdobení stromečku nebo
aktivita na „den dětí“, které připravuje ve spolupráci s dalšími p. vychovatelka Martina Tomašíková. V současné době máme ve třech
odděleních celkem 75 dětí, což prakticky
přesně pokryje potřeby rodičů.
V dopoledních hodinách se také p. vychovatelky věnují dětem jako „asistentky pedagoga“, kterých máme již celkem šest.
Snažíme se podpořit i ty děti, které různá
podpůrná opatření potřebují, a pomáháme
jim se začlenit do běžného kolektivu dětí.

V neposlední řadě bych se chtěl zmínit, že
se snažíme získat prostředky i z různých projektových nabídek, které nám umožňují zatraktivnit naši školu.
Prvním finančním grantem byla „Podpora
polytechnického vzdělávání“ ve spolupráci
s ISŠ Sokolnice. Naše škola získala 12 elektrostavebnic do fyziky, 15 sad nářadí pro práci
se dřevem a kovem, účast na projektových
dnech v ISŠ Sokolnice, volný vstup pro dva
ročníky do brněnského centra „Vida“ vč. výukových programů a prezentaci programů
„Roboti“.
Druhý grant se podařilo získat z OP
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“,
jehož prostředky používáme pro doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem, kde
máme vytvořeno několik doučovacích skupinek. Součástí projektového záměru je také
podpora čtenářské gramotnosti, kterou využíváme pro vytvoření tzv. „čtenářských klubů“.
Žáky také velmi zaujal klub deskových her.
Třetí grant, který se týká spolupráce se
středními školami, o tom jsem se již zmínil
v úvodu.
Naše škola se také již třetím rokem zapojila
do mezinárodního projektu v rámci eTwinningu. Jde o společenství evropských škol,
přes kterou mohou zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů
a sdílet své nápady. Aktivita eTwinning
podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií. V nedávné době jsme
byli přizváni do projektu „It s Christmas
time“, jehož cílem bylo poznání zvyků a tradic vánočních v ostatních evropských zemích. S Tureckem a Polskem jsme dokončili
projekt „My hero“. Nejzajímavějším však byl
projekt „Street art magazine“, který nahlížel
na umění v ulicích měst napříč Evropou. Děti
se ve výtvarné výchově kreativně vyjadřovaly
i ke globálním otázkám např. emigrace, práva
žen a dětí. Výstupy z tohoto projektu měly
velký úspěch a sdílelo je velké množství lidí.
V projektové mezinárodní spolupráci se prolínaly znalosti angličtiny, zeměpisu a českého
jazyka, v neposlední řadě také kreativita ve
výtvarné výchově. Velkým přínosem je pro
žáky především zkušenost s komunikací pomocí cizího jazyka. Žáci také díky paní učitelce
Kovaříkové
poznávají
reálie
evropských zemí, systém školství i děti různých národností.
Je také naší snahou nabídnout žákům

různé zajímavé aktivity, exkurze či zájezdy.
V letošním roce se stát konečně rozhodl rodičům finančně pomoci a žákům 2.a 3.tříd bude
placena nejen výuka plavání, ale i doprava do
vyškovského Aquaparku. V polovině října
proběhla také exkurze žáků 8.tříd do Budapešti, žáci 7. tříd pojedou na konci listopadů
se podívat na Vánoční Vídeň. Žákům 9. tříd
se také velmi líbilo na exkurzi v Dalešicích
a hlavně v Dukovanech. V současné době
také připravuje p. učitel Kleis lyžařský výcvikový kurz do Beskyd a příští rok opět pojedou lyžovat žáci 4. a 5. tříd. Naše páťáky čeká
návštěva ekologického centra Lipka v Brně,
Pisárkách a čtvrťáci pojedou na nově zrekonstruované dopravní hřiště do Vyškova. Žáci
šestých a sedmých tříd byli na představení
„Ostrov pokladů“ v Mahenově divadle. Naši
osmáci a deváťáci také doplnili krojovaný průvod před místními hody a zúčastnili se slavnostního výročí sta let naší republiky.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat i rodičům, kteří nám s organizací těchto aktivit
pomáhají. Náš „pěvecký kroužek“ a kroužek
„flétny“ vedený p. uč. Matyášovou bude opět
v předvánočním čase vystupovat jak v Lovčičkách, tak i při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu v Otnicích.
Velmi rádi vzpomínáme na červnovou zahraniční exkurzi do okolí španělské Barcelony, kterou připravil p. uč. Novák. Žáci si
tak mohli v praxi vyzkoušet své získané znalosti španělštiny, kterou se učí jako druhý cizí
jazyk, alternativu k jazyku německému. Pro
sportovní zájemce jsme navštívili velkolepý
fotbalový stadion Camp Nou, prohlédli jsme
si žraloky v barcelonském akváriu, viděli
různé zajímavé stavby architekta Gaudího či
okouzlující chrám Sagrada Familia. Muzeum
Cosmocaixa a park Guel byly také velmi zajímavé. Vyzkoušeli jsme si plavbu dračí lodí
kolem přístavu Estartit a navštívili jsme historické město Palls. Koupání v moři či v hotelovém bazénu i sbírání mušlí ve
Středozemním moři bylo krásným zážitkem.
Určitě se opět těšíte na fotografie žáků ze
slavnostního zahájení i ukončení školního
roku a z různých akcí v průběhu školního
roku, které vás snad také potěší.
A na závěr si dovolím pozvat naše budoucí
prvňáčky i s rodiči k zápisu do 1. třídy, který
se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019 mezi 14.
a 17. hodinou. Už nyní se na ně velmi těšíme.
S pozdravem a přáním úspěšného roku
2019
Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy
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Činnost SDH Lovčičky v roce 2018
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás
touto cestou seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů v Lovčičkách za uplynulý
rok 2018.
Již tradičně jsme rok zahájili výroční valnou hromadou, konanou dne 6. 1. 2018, kde
jsme jako vždy přivítali naše bratry z Otnic,
Milešovic, Bošovic a Hostěrádek-Rešova, starostu obce Lovčičky Mgr. Martina Bartoše
a zástupce OSH Vyškov pana Jiřího Šuteru.
Letošní ostatky konané 10. 6. byli kromě
průvodu masek po vesnici a ostatkové zábavy
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.

V březnu sbor uspořádal sběr železného
šrotu.
Začátkem května proběhla v naší obci netradiční hasičská soutěž, která má každoročně prověřit připravenost naší jednotky
i jednotek z okolních sborů našeho okrsku.

19. 5. 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.
23. 6. bylo na místním hřišti pro děti uspořádáno sportovní odpoledne se spoustou her
za sladké odměny a branným závodem za
věcné ceny.
V srpnu byla uspořádána na Sole letní noc.
V prosinci máme jako každoročně v plánu
uspořádat po vesnici mikulášskou besídku
pro naše nejmenší.
Rád bych poděkoval všem, kteří se svou
činností podíleli na průběhu všech těchto
událostí, a popřál vám touto cestou mnoho
úspěchů v následujícím roce.
Starosta SDH Lovčičky, Radek Tomašík

Mladí hasiči Lovčičky

Rok 2018 jsme zahájili v počtu 15ti aktivně
se účastnících dětí. Zúčastnili jsme se Závodu
požárnické všestrannosti v Pístovicích. Začátkem května jsme přijali pozvání do Kroužku
u Rusínova na tradiční závody v Požárním
útoku a útoku CTIF. Všem soutěžím předcházely pravidelné schůzky a treninky. Jarní sezónu jsme zakončili v červnu povedeným
Dětským dnem, kde jsme vystupovali s těmi
nejmenšími v netradičním požárním útoku
z hasičského auta a celá akce měla velký
ohlas.

Ještě během prázdnin jsme se zúčastnili
netradiční soutěže v Bošovicích. Za uspořádání této krásné soutěže jim patří velký dík,
jakož i za dobrou spolupráci v oblasti hasičského sportu.
Podzimní část jsme zahájili branným závodem a štafetou požárních dvojic v Hlubočanech. A nyní se věnujeme uzlování, během
zimy pojedeme na několik závodů Open ligy
ve štafetě uzlování.
Moc se těšíme na jaro, kdy už budeme používat opravenou motorovou stříkačku, kte-

rou jsme získali díky dotacím. Největší část
financování zajistil obecní úřad, zastoupený
panem starostou Mgr. Martinem Bartošem ve
výši 45 000 Kč a na další dotaci vypracoval
žádost Ing. Václav Pouchlý Ph.D., jednalo se
o dotační titul od Nadace Agrofert, ktará nám
poskytla 30 000 Kč a zbytek asi 30 000 Kč doplatil SDH. Všechny tyto prostředky byly použity na opravu již zmiňované stříkačky.
Jmenovaným moc děkujeme. A těšíme se na
nové kamarády mladé hasiče.
Kolektiv Mladých hasičů Lovčičky
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Šest výzev za první pololetí
Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště do poloviny roku 2018 vyhlásila a uzavřela čtyři výzvy z Operačního programu
Zaměstnanost a dvě výzvy v rámci Programu
rozvoje venkova na předkládání projektů pro
žadatele v území. První výzvy byly vyhlášeny
z Operačního programu Zaměstnanost, na
Prorodinná opatření, Rozvoj sociálních služeb
a podporu zaměstnanosti. Celkem bylo doporučeno k financování 7 projektů dohromady
za 7 288 258 Kč celkových způsobilých výdajů. Byly podpořeny projekty na založení
a provozování dětské skupiny, školního klubu
nebo příměstských táborů po celém území
MAS Slavkovské bojiště.
Druhé dvě výzvy z Programu rozvoje venkova byly určeny pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. Nejvíce žádostí bylo
podáno právě zemědělci, a to celkem 20,

zájem byl především o nákup zemědělské techniky. Nezemědělští podnikatelé podali celkem 6 žádostí na
rozvoj svých činností – např. na pořízení nářadí, nové CNC frézy nebo
3D tiskárny. Podpořeni byli i potravináři – vinař, zpracovatelé kravského a kozího
mléka. Celkem bylo hodnoceno v rámci
těchto výzev 38 projektů, v každé výzvě po
19 projektech a celková požadovaná výše dotace činí 12 664 284 Kč.
Vyhlášení další výzvy z Programu rozvoje
venkova plánuje MAS Slavkovské bojiště na
prosinec tohoto roku.
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 čer-

pání dotací přes místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování
žadatele, pomoc s administrativou
ze strany kanceláře MAS.
V současné době jsou vyhlášeny
tři výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na Infrastrukturu základních škol, Infrastrukturu
mateřských škol a Dopravní bezpečnost
v obcích. Předpokládanými žadateli jsou
především obce. Do konce září budou vyhlášeny poslední výzvy z OP Zaměstnanost na Sociální služby mimo režim zákona o sociálních
službách a podporu sociálního podnikání.
Seznamy podpořených projektů a celé
znění vyhlášených výzev je dispozici na našich webových stránkách www.slavkovskeboMgr. Hana Tomanová,
jiste.cz.
manažerka MAS Slavkovské bojiště

Adventní posezení

Po odmlce v loňském roce, z důvodu částečné rekonstrukce místní sokolovny, se
letos znovu konalo tradiční adventní posezení, a to v pátek 7. prosince 2018. Podávalo
se svařené víno, čaj, na stolech byly připraveny koláčky a vánoční štoly.
Na úvodní přivítání starostou obce navázal program dětí z Mateřské školy Lovčičky

pásmem říkanek. Své vystoupení zakončily
děti scénkou pod názvem „Jak se řepa vrátila“.
Po krátké pauze nastoupili žáci ze Základní školy Otnice s připraveným hudebním programem.
V zábavě obecenstva poté pokračovaly
lovčičské ženy svým pěveckým vystoupe-

ním a nechyběl ani mužský pěvecký sbor
Blonďáci z Otnic.
Zlatým hřebem večera byla cimbálová
muzika, jejíž protagonisté bavili publikum
až do brzkých ranní hodin.
Moderátorkou celého večera byla paní
Dana Turková.

Bylo to tiché a klidné dítě. Žil s rodiči
a s bratry v osamělém domku, který stál na
kopci posázeném olivovníky, několik kilometrů od moře.
Poslední den před vánočními prázdninami
každé dítě ze čtvrté třídy chtělo přinést paní
učitelce hezký vánoční dárek. Paní učitelka se
jmenovala Marisa a byla velmi hodná a příjemná.
Na učitelském stolku se hromadily barevné balíčky. Učitelka si hned všimla jednoho úplně malinkatého s linkovaným
lístkem, na kterém bylo napsáno Tobiovým
pečlivým, pěkně uspořádaným písmem: Mé
paní učitelce. Marisa děkovala každému
z dětí zvlášť.
Když byl na řadě Tobia, učitelka otevřela
balíček. Našla v něm nádhernou mušličku,
fantasticky tvarovanou, uvnitř svítící měňa-

vou perletí. Tak pěknou mušli učitelka ještě
nikdy neviděla.
„Odkud je tahle krásná mušle, Tobio?“ otázala se učitelka.
„Je od Velkého útesu,“ odpověděl chlapec.
Velký útes byl dost vzdálený a dostat se tam
bylo možné jen po uzounké příkré pěšince.
Cesta tam je úmorná a nebere konce, ale jen
na tomto místě lze najít takové zvláštní mušle,
jako byla ta od Tobii.
„Děkuji, Tobio. Budu mít tenhle krásný
dárek pořád u sebe, bude mi připomínat tvou
obětavost. Vždyť jsi pro ten dárek musel podniknout takovou dlouhou a namáhavou cestu.“
Tobia se usmál: „Dlouhá a namáhavá cesta
je součást dárku.“
I já děkuji za vzájemnou podporu a přeji
vše dobré.

Kulturní komise obce Lovčičky

Vděčnost
Vděčnost je něco, co bychom rádi. Myslím,
že si ji každý může nějak vybavovat na přelomu roku. Vždyť je to také hlavně vánoční
čas. A jsme právě vděční, že jej máme s kým
sdílet. Nebo též za ty naše blízké, se kterými
jsme mohli být v končícím roce.
V těchto dnech myslíme na to, jak je dobře,
že na to všechno člověk není sám. Určitě byly
a nebo někdy znovu jsou dny, týdny, kdy se
o tom přesvědčujeme. Zaznamenal jsem
někde větu, že (a to nejen o Vánocích) nedarujeme jen věc, darujeme kousek své lásky.
Opravdovým dárkem je, darujeme-li kousek
sebe. Možná, kolikrát jsme byli takto druhými
obdarováni…
Rád k tomu nabídnu ze sbírky Úsměvy pro
duši příběh.
Dárek
Tobia chodil do čtvrté třídy základní školy.

P. Pavel Buchta
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Lovčičská zteč 2018
Když se dne 19. května 2018 ve dvě hodiny
odpoledne otevřel areál bývalého statku pro
návštěvníky Lovčičské Zteče, bylo už vše
vzorně nachystané. Pořadatelé stáli na svých
místech, stejně tak i pódium, které si kapela
Metanoon dovezla sebou a do tmy za svitu čelových baterek stavěla. Zboží na pultech
stánků dobového jarmarku bylo pečlivě vyrovnáno, aby náležitě upoutalo pozornost. Hasiči
ze SDH Lovčičky čekali s úsměvem za pulty
s občerstvením na první hladovce, přestože
měli za sebou fyzicky i logisticky náročnou
stavbu přístřešku, posezení pro strávníky
a malé „polní“ kuchyně. Kulisy – dřevěný most
s řekou, stanové městečko, šibenice a lukostřelecká střelnice pro děti zdobily prostor jeviště,
který byl vymezen řadou pavéz a obehnán
provazem s barevnými fáborky.
Atmosféru dotvářelo dobové ležení, které
žilo předbitevním ruchem. Jak by také ne,
osídleno bylo více než sto obyvateli v historickém odění, kteří se do Lovčiček sjeli z celé republiky a i přes nepříznivé předpovědi počasí
se rozhodli prožít víkend pod stany. Po konečném součtu můžu říci, že přesně 70 z nich se
zúčastnilo bitvy (kde bylo scénářem předem
určeno, která strana má ve kterou chvíli vítězit) a následných střetů, kruhu cti a zrady (kde
už záležel úspěch protivných stran i jednotlivců na jejich šermířském umění).
Samotná bitva byla svedena na motivy bitvy
u Hastingsu konané roku 1066, která změnila
Anglii jednou pro vždy a potomci Viléma Dobyvatele, vítěze bitvy, dodnes vlastní v Anglii
jednu pětinu půdy.

Po smrti krále Edwarda Vyznavače, byly
vzneseny požadavky na trůn od Haralda III
Sigurdssona. Tento norský král přezdívaný
Hadrada (v překladu Tvrdohlavý), se svými
Vikingry (neboli muži fjordů) napadl severovýchod Anglie, zde vyplenil velké území, vyhrál bitvu s místními šlechtici a chtěl
přezimovat. Nečekal již útok anglického krále
a vyslal jen slabý předvoj chránit Stamfordský
most, cestu k jeho táboru.
V té době nově zvolený anglický král Harold II Godwinson očekával vylodění jiného
nepřítele – normanského vévody – na jihovýchodě svého území. Když se však doslechl
o napadení severu králem Hadradou, přesunul své vojsko přes celou Anglii až k Stamfordskému mostu. Cestu přes most mu však
zahradil „Ber Ser Ker“ zuřivý vikingský bojovník toužící po krvi, ale ani jeho zuřivost Vikingy nezachránila. Bojovali do posledního
muže i po smrti krále Hadrady, zvaného Poslední viking.
Když rychlý posel přinesl zprávu Haroldovi
II Godwinsonovi o vylodění Normanů, anglická vojska se přesunula o stovky kilometrů
na jih k Hastingsu. I normanský vévoda
Vilém Bastard neboli Levoboček totiž vznesl
nárok na anglický trůn a podpořil jej dokonce
sám papež. Tato bitva skončila špatně pro
udatného anglického krále Harolda II Godwinsona, který podle legendy umřel v boji
sekem do nohy a se šípem v oku. Vítězstvím
v této bitvě se rázem z Viléma Bastarda stal
král Vilém Dobyvatel a jeho rod Plantagenetů
vládl v Anglii po staletí až do roku 1485.

Ale bitva samotná nebyla jediným lákadlem
tohoto akcí nabitého odpoledne. Hadí mág
Cave (čti Kave) poučil rodiče i děti v přednášce
o hadech, a na vlastní kůži jim nechal okusit,
že úsloví „slizký had“ se nezakládá na pravdě.
Skupina historického šermu Taranis předvedla šermířské vystoupení o boji života se
smrtí a dala nám smrtelníkům naději do budoucna. Svobodní páni z Jihlavy nás pobavili
svojí Katovnou, do které zapojili i diváky. Pořádající klub YMCA Brno – Carpe Diem předvedl obnovenou premiéru šermířského
komediálního vystoupení Stoletá válka, ve kterém se dozvíte pravdu o tom, kdo byl příčinou
tohoto dlouhého konfliktu. Čekání na soumrak nám potom zpříjemnil koncert metalové
skupiny Metanoon, jež v textech opěvuje rytířské hrdiny a romantický fantasy svět. Po setmění již mohla vypuknout ohňovka zahájená
krátkým výstupem skupiny In Taberna
a hned poté navázala velkolepá ohňová show
skupiny Novus Origo. Celým dnem nás svými
komentáři provázel člen šermířské skupiny
Taurus Michal Horák.
Z mého pohledu se akce velmi vydařila.
Spokojených diváků prošlo areálem na čtyři
stovky, za což můžeme poděkovat i počasí,
protože déšť se Lovčičkám tentokrát vyhnul
doslova obloukem. Ale nejenom počasí patří
naše díky. Velmi děkujeme všem šermířům,
organizátorům z obce, hasičům a všem,
kteří se podíleli na zajištění akce a že jich
nebylo málo. Velmi si vážíme vašeho úsilí,
bez kterého by nebylo možné akci uspořáZa Carpe Diem Liba-alibi
dat.
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Nejen Napoleon...
Vážení spoluobčané, rádi bychom zhodnotili letošní rok, co se týče akcí pořádaných
Společností Napoleona Bonaparte Brno (dále
jen SNBB).
Jako každý rok,tak i letos jsme se zúčastnili akcí zahraničních i tuzemských,které
nám dokazují,že když se něco dělá srdcem
a pro radost – má to smysl.
V naší obci se nám podařilo zaběhnout několik akcí, které jsou určeny, jak dětem, tak
i dospělým.
Pro dospělé začínáme v lednu „Historickým plesem“ a v letních měsících pořádáme

pro děti „Cestu pohádkovým lesem“. Podzim
připomeneme díky „Disco párty“ a „Čajem
o páté“, děti s lampiony přivolají sv. Martina
na bílém koni,který nás provede obcí a setkání zakončíme ohňostrojem.
Příští rok 26. 1. 2019 Vás srdečně zveme na
další „Historický ples“,který se těší velkému
ohlasu a 16. 2. na 1. Krojovaný ples v Lovčičkách. Jsou vítáni všichni v jakémkoli kroji
i bez kroje. Jde o to, abychom se pobavili, zatančili a zazpívali. Na akcích SNBB hraje tradičně skupina MiraBand z Bučovic a Michael
Bartík (DJ Mike).

Do našich řad jsme přivítali nové mladé
tváře z Lovčiček a blízkého okolí a tímto jim
přejeme hodně nadšení, odhodlání a zodpovědnosti.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem, kteří jsou ochotni nám pomáhat, protože ten, kdo nic nedělá, nic
nezkazí. Děkujeme za pomoc OÚ Lovčičky,
SDH Lovčičky, KK Lovčičky a TJ Sokol Lovčičky.
Všem občanům přejeme hezké vánoční
svátky a hodně zdraví v novém roce 2019.
Za SNBB Jiří Kareš

Z činnosti lovčičských maminek

Batolátka

Hrátky s batolátky
Každé úterý od 9 do 11 hodin se chodíme
bavit do školky. V přízemí máme hernu, říkáme jí Klubík. Máme tu všechno co pro sebe
a své děti potřebujeme – hračky, výtvarné po-

třeby, pomůcky na cvičení a hry, taky kávu
a čaj. V první části dopoledne máme cvičení
pro rodiče s dětmi – tanečky, říkadla, hry,
opičí dráhy atd., ve druhé části si s dětmi hrajeme jen tak.
Jarní výtvarné tvoření
V neděli 25. března jsme spolu s dětmi přivítali jaro tradiční výtvarnou dílničkou.
V Klubíku ve školce. Děti i maminky si vyrobily krásné jarní a velikonoční dekorace. Příjemnou atmosféru tradičně doladily i domácí
moučníky, které maminky přinesly.
Pálení čarodějnic
V pondělí 30. dubna jsme se snad úplně
všichni sešli na fotbalovém hřišti. Dopoledne
jsme jako čarodějnice přivítaly děti ze školky,
odpoledne pak pokračovalo zábavným programem pro všechny až do večera. Děti si
prošly lesní stezku po stopách zvířat, opekly
špekáček a všichni společně zapěli u táboráku. Bylo to fajn.

V˘tvarné tvoﬁení

Vystoupení na koncertě kapely Vysočanka
V sobotu 16. června děti zatančily pásmo
lidových tanečků, které jsme pilně secvičovali
v Klubíku ve školce. Mám radost z toho, jak
děti tanečky baví. Taky mě těší, že si osvojují
lidové písničky a že se nestydí tančit třeba
uprostřed návsi.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají
a podporují nás. Především TJ Sokol Lovčičky, Obecní úřad Lovčičky a Myslivecký
spolek Hubert Otnice.
Marta Dítětová

V˘tvarné tvoﬁení

Pálení ãarodûjnic
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Z obecní kroniky
„Na štědrý den chodily dospělé dívky vesnicí s pastýřem, který vytruboval, a dívky zpívávaly koledy. Na druhý svátek vánoční, na sv.
Štěpána, chodily dítky po koledě.“ Takto
vzpomíná na staré zvyky první kronikář obce
Otakar Pavlík, řídící učitel v Lovčičkách, jmenovaný letopiscem „v sezení ob. zastupitelstva dne 1. ledna 1924“.
Tato první kronika je svazek v černých deskách opatřený titulem Pamětní kniha. Členy
letopisecké komise byli „p. Marek Josef, starosta, rolník v Lovčičkách č. 18, p. Frant. Jedlička, rolník č. 108 a p. Polášek Rajmund,
dělník v Lovčičkách“.
Otakar Pavlík se na začátku kroniky vrací
hluboko do minulosti. Shrnuje historii obce od
prvních písemných zmínek a postupuje k novějším událostem. Připomíná mimo jiné, že
v roce 1866 řádila v obci cholera. V roce 19011902 proběhla výstavba okresní silnice i s třešňovou alejí, která podél cesty stojí dodnes.
Roku 1907 napadly zeleň v obci housenky,
„které zničily stromy v zahradách tak, že tu
stály úplně holé“. Povědomě nám zní zápis
k roku 1911, který „vyznačoval se hlavně v době
podzimní velkým suchem, kdy po dlouhou
dobu nespadlo ani kapky vody, takže země
byla úplně rozpukána a nebylo lze vykonávati
potřebné polní práce“. Roku 1922 následkem
velkého sucha rolníci zaorávali obilí. O době
Velké války kronikář píše: „Zabíráním obilí neb
jiných produktů pro vojsko nastaly i tu časy
podvýživy a na nákup věcí potřebných, jako
mouky, kávy, cukru, soli, chleba, masa aj. dostávali občané lístky zvané ‚chlebenky‘“.
Od vzniku kroniky roku 1924 jsou zápisy
systematičtější, jdou rok po roce. Dozvídáme
se tak, že v roce 1926 byla zavedena autobusová doprava. Rok 1929: „V lednu uhodila
zima velmi citelná. V únoru však dostoupila
svého vrcholu. Není pamětníka tak kruté
zimy. Jak časopisy udávají, jest to zima, jaké
nebylo po celých 150 let. Kolem 8.-13. února
dostoupily mrazy svého maxima. Dne 10.
února naměřeno na školním dvoře –32 °C. …
Škody mrazy způsobené jsou nedozírné.
Velké, silné třešňové stromy při silnici do
Otnic pukají mrazem po celé délce kmenu
a jistě zajdou. Sněhu průměrně 75 cm, závěje
3–5 m. Spojení se světem úplně přerušeno. Na
nádraží do Sokolnic nelze se dostati ani povozem, ani pěšky. Autobusy nejedou.“

Za hospodářské krize v roce 1932 bylo
s cílem poskytnout práci nezaměstnaným zahájeno „budování rybníčku, velké vodní nádrže ve Svaté kvůli vodě pro případ požáru
a na koupání pro mládež a zajištění ledu hostinským a řezníkům.“ Kronikář uvádí, že náklady tehdy činily 8000,- Kč. Místo peněz
obec dělníkům vyplácela poukázky. Zápis pokračuje takto: „K nouzovým pracem zařazuje
se též lámání kamene v obecním lomu na
Skalách. Kamene bude použito ku stavbě silnice v obci do části ‚Za horou‘. By mohl býti
kámen z lomu dopraven do dědiny, dala obec
upraviti řádnou cestu z lomu do uličky pod
Skalou nákladem asi 1500,- Kč. Práce tyto
podniknuty v předpokladu, že bude obci poskytnuta podpora od ministerstva sociální
péče na jednoho dělníka 8 Kč denně. Do práce
nahrnulo se větší množství nezaměstnaných
dělníků, takže mnoho jich muselo býti odkázáno a to takových, kteří mají nějaký pozemek a mají zatím býti z čeho živi, by
zaměstnání mohlo býti poskytnuto těm nejpotřebnějším. Rozhodnutí toto nemile se dotklo odkázaných propuštěných a bylo proto
bezdůvodně ve veřejnosti proti funkcionářům
na obci útočeno. Úkaz to jistě politováníhodný, ale omluvitelný bídou postižených. Od
ministerstva sociální péče prostřednictvím
okresního úřadu ve Vyškově zaslány obci pět
poukázek à Kč 10 pro nejnuznější občany
v obci. Na poukázky tyto možno si vybrati
v obchodech toliko potraviny. Hotově se ni-

komu nevyplácí. Poukázkami poděleni
obecní radou skutečně nejpotřebnější.“
Lovčičky byly tradičně zemědělská obec
a jak už je z předchozího textu zřejmé, kronika vždy věnovala velký prostor záznamům
o počasí. Tento je z roku 1932: „Zima jest
velmi mírná. Sněhu téměř není a mrazy objevují se jen v noci a to velmi slabé. Teploměr
v noci klesne a na –5 °C, ve dne pak temperatura vesměs jest nad 0 °C.“ 1936: „Konec
ledna i celý únor byl mírný a obava, že nebudou míti hostinští a řezníci ledu, se uskutečnila. Byla velká úroda modrého ovoce, proto
po delší době opět pálena slivovice.“
Trvalou hrozbou byly požáry. Ty se v zápisech objevují pravidelně od menších po skutečně velké pohromy. Uvádí se také, jaká
částka byla v daném případě vyplacena na pojistném.
V roce 1937 měla obec následující rozpočet:
„potřeba…...83.856,- Kč
úhrada….....70.570,- Kč
Schodek…..13.286,- Kč je uhrazen 200 %
přirážkou k dani domovní a činžovní, 250 %
přirážkou k daním ostatním.“
Zdá se tedy, že pokud se nepodařilo sestavit vyrovnaný rozpočet, obec jednoduše uvalila daň na všechny obyvatele a potřebnou
částku od nich takto vybrala. O tom, s jakou
odezvou se toto opatření setkávalo u poplatníků, se kronika již nezmiňuje.
Dne 24. dubna 1945 byla obec osvobozena
Rudou armádou, která během bojů přišla
o několik mužů včetně jednoho člena důstojnického sboru.
Od konce 30. let byly zápisy již méně pravidelné a někdy zjevně pořizované zpětně,
kronikářka popisuje vlastní životní situaci
a subjektivní dojmy. Rokem 1945 kronika
končí. Nahrazuje ji objemnější svazek v červené vazbě nadepsaný Kronika obce Lovčičky. O této kronice můžeme napsat
podrobněji zase příště, nyní jen pro zajímavost malá statistika: podle sčítání lidu měla
v roce 1991 obec Lovčičky 512 obyvatel ve 178
trvale obydlených domech (celkem bylo
domů 220). Mrazničku vlastnilo 81 domácností, automatickou pračku 41, barevný televizor 94, telefon 9, chatu měla 1 domácnost
a osobní automobil 75 domácností.
Jan Adámek
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Z činnosti lovčičských vinařů
Ještě nebyly ani Vánoce a už vinař usíná
s vidinou jarních prací ve vinohradu a spoustou plánů co loni zanedbal a letos musí nutně
udělat. Ať je to oprava sloupků a drátěnky,
anebo vyřezání starých odumřelých kmínků,
vyvázání nových atd.
Ohlédneme-li se za loňským rokem, tak
úroda byla mimořádná, i když zničující vedra
a sucha nám přinesla vína sice s vysokým obsahem cukru, ale současně i nepříjemnou
hořčinku. Ale to by nebyl vinař, aby každý
rok nad něčím nelamentoval.
Koncem ledna nás opustil náš dlouholetý
zakládající člen vinařského a zahrádkářského
spolku Václav Bubla ve věku 70 let. V našem
spolku pracoval jako člen revizní komise
a současně aktivně reprezentoval naši obec
jako fotbalový veterán Sokola Lovčičky. Rozloučení s naším kamarádem proběhlo na místním hřbitově.

Taktéž v této souvislosti bych chtěl zmínit
nynější stav členské základny, která je rok od
roku menší, protože staří odchází a mladí nemají o tuto celoroční dřinu zájem, i když nějaké pokusy zde jsou, ale netrvají dlouho. Ale
věřím tomu, že je to dnešní uspěchanou
dobou. Je to bohužel škoda, protože tato
tvůrčí a zajisté zajímavá práce je zúročena výsledkem, který za to stojí. Současně by bylo
škoda, kdyby zanikla tradice a s tím spojený
zdejší folklor každoročních koštů vína, které
se těší oblibě nejen občanů naší obce. ale
i návštěvníků z širokého okolí. Tím jsou Lovčičky v podvědomí vinařské obce neustále aktuální. I majetkové narovnání vlastnictví
pozemků na nichž se vinohrady v pronájmu
naší organizace nacházejí jsou již v pořádku
ukončeny, takže postupně dojde k novým dohodám s vlastníky, kteří povětšinou nemají
o práci ve vinohradu zájem. A tak věřím, že
na terasách za pár let, nebude převládat
pouze lebeda, trnky a akátí.
Tak jako každoročně svoláváme v měsíci
únoru Výroční členskou schůzi, kde kromě
zhodnocení činnosti v loňské sezoně jsme nastínili i plány pro letošní rok. Závěrem VČS
proběhla již tradičně malá degustace vzorků
mladých vín našich členů spolu s hodnocením a diskusí, nejen o kvalitě vína.
A nastává období jarních prací ve vinohradu
současně s přípravou vzorků a návštěvami výstav vína okolních vinařských spolků v našem

moravském regionu, ale tradičně i našich přátel ve slovenském Malém Lapáši u Nitry. Tato
oboustranně srdečná setkání jsou důkazem,
že vinaři nerespektují hranice a vždy si najdou
společnou řeč. V tomto duchu probíhá každé
jaro a než se naděješ, je tu tentokrát již 18. Výstava vína v Lovčičkách, které týden předem
předchází hodnocení dodaných vzorků před
komisí. Vzhledem k loňské slabé úrodě byly
tentokrát pouze 393 vzorky, ale opět ve vysoké
kvalitě, tzn. 43 % špičkových vín z celkového
množství, takže každý návštěvník si určitě vybral svého šampiona. V této souvislosti bych
chtěl poděkovat výstavnímu výboru za obětavou práci při realizaci, jednak bodování
vzorků a jednak při samotné výstavě. Zároveň
patří dík i OÚ za poskytnutí prostor KD, kde
se košty každý rok konají a v neposlední řadě
i sponzorům. V červnu se opět malá skupina
vinařů zůčastnila zájezdu do Salonu vín ve
Valticích, kde je možnost ochutnat nejlepší
vína z celé Moravy. Opět velice zajímavá a pro
vinaře poučná akce.
V průběhu léta přišlo období sucha a vysokých teplot, ale s letošní sklizní byl skoro
každý vinař velice spokojen. Teď už je na
každém z nás, jak se s letošní nadílkou popereme ve sklepě a tak nezbývá, než popřát
mnoho úspěchů při výrobě vína a na jarních
koštech spoustu hodnotných ocenění. Takže,
přeji Vám pěkné Vánoce a hodně elánu do
Aleš Marša
další sezony.

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna
Ze strany Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky byl pro oblast
Slavkovska, tj. pro 18 obcí, schválen následný
projekt Místní akční plán (MAP) II rozvoje
vzdělávání v ORP Slavkov u Brna. Realizace
bude probíhat v období od 1. 10. 2018 do 30.
9. 2022.
Cílem pro MAP II je podpořit intervence
naplánované v předchozím projektu vedoucí
ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských
a základních školách tím, že bude podpořena
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů
ve vzdělávání včetně organizací neformálního
vzdělávání. Budeme se společně vzdělávat, informovat, plánovat a následně řešit místní
problémy a potřeby v oblasti školství a práce
s dětmi do 15 let. Důraz bude kladen na podporu všech pedagogických pracovníků, i těch,

kteří pracují s dětmi ve volném čase. Nezapomeneme na rodiče. Spolupracovat budeme
s neziskovými organizacemi, knihovnami,
slavkovským zámkem. Chceme tím rozvíjet
spolupráci na Slavkovsku a také gramotnosti
a kompetence všech dětí a žáků. MAP je financován z prostředků EU a města Slavkov u Brna.
Součástí realizace projektu jsou také pracovní skupiny složené z odborníků, zástupců
škol, obcí i veřejnosti, které se budou věnovat
6 oblastem ve vzdělávání dětí do 15 let věku
(čtenářské a matematické gramotnosti, rovným příležitostem ve vzdělávání, polytechnické výchově, neformálnímu vzdělávání
a financování).
Podpořeny budou různé aktivity v obcích,
ve školách i školkách, například besedy
v rámci rozvoje čtenářství dětí a žáků, zají-

mavé programy pro předškoláky, exkurze pro
školní družiny, besedy pro rodiče. Dojde k vytvoření interaktivní učebnice Slavkovska; věnovat se budeme problematice kyberšikany,
volbě povolání na Slavkovsku a dalším problémům. Podpoříme setkávání pedagogů, vedoucích neziskových organizací pracujících
s dětmi a sdílení dobré praxe. Uvítáme podporu ze strany firem na Slavkovsku ve vzdělávání žáků, a to nejen v oblasti polytechniky
a volby povolání.
O aktivitách pro žáky budeme rodiče informovat prostřednictvím škol, učitelů. Zájemci
mohou také sledovat webové stránky projektu
www.map-slavkov.cz nebo se připojit do naší
facebookové skupiny s názvem MAP SlavkovMgr. Jitka Schovancová,
sko.
MAP II, Slavkov u Brna
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Vozatajské závody
Dne 15. září 2018 se uskutečnil druhý ročník Vozatajských závodů v Lovčičkách. Sluncem zalité závodiště přivítalo 16 koňských
spřežení z širokého okolí.
Vozatajský parkur byl rozdělen do několika kategorií. Síly a drajv postupně změřila
jednospřeží, dvojspřeží malých a velkých
koní a smíšená družstva štafet, která byla pro
účastníky i diváky nejdynamičtější.
Soutěžící si ve velké rychlosti předávali štafetu, bič, a snažili se v co možná nejkratším čase
a s minimem trestných bodů docválat do cíle.
Sportovní klání zakončil závod dětí, místní
dorostenky se chopily opratí a za asistence

vozatajů bravurně prosvištěly parkurem.
A o tom to, vážení spoluobčané, všechno je.
Pokud naše úsilí přiblížit tento sport osloví
alespoň pár lidí, dětí, rodin, bude mít akce
smysl. Protože pro nás, koňáky, není nic víc,
než čas strávený s rodinou, přáteli a našimi
milovanými koňmi.
Kulisa diváků, kteří po čas celého sportovního zápolení fandili, byla fenomenální. Řada
soutěžících se vyjádřila pochvalně k atmosféře, která na naší společné akci panovala.
A to bylo možné, přátelé, jen díky Vám!
Přejeme si, aby se z Vozatajských závodů
v Lovčičkách stala tradice, a snad se nám to

díky spolupořadatelské stáji z Vážan nad Litavou a řadě sponzorů, mezi které patří Obec
Lovčičky, Zelinářství a Bylinkářství u Brtníků,
pan JUDr. Vokál, Turlak, Vimpex, Pohostinství na Točně, Bemeta a paní Olinka Pouchlá,
podaří.
Těšíme se za rok, v září.
Za pořadatele Aneta Svobodová

Svatováclavské hody

Každoroční vrcholnou akcí naší obce jsou
tradiční Svatováclavské hody. Ty letos proběhly v termínu od 28. do 30. září. Stejně jako
každý rok se i letošní hody neobešly bez náročných příprav. Je třeba pochválit všechny,
kdo se podíleli na stavbě máje, přípravě sálu
a dalších organizací.

Musíme podotknout, že letošní hody nebyly jen tak ledajaké. Hned co se v pátek postavila mája, byla ještě tu noc pokácena.
A i přestože to pro nás byla velká rána, nenechali jsme se zastrašit a dělali jsme vše proto,
abychom máju nahradili. To se nám taky povedlo s pomocí zdejších lidí a do 3 hodin, co

se přivezla z lesa nová se nám nad sokolovnou tyčila. Za sebe bychom chtěli říct, že
jsme neskutečně vděční za všechny, kdo jste
nás přišli podpořit a pomoct, kde se dalo.
Lovčičky se nikdy tak nespojili a my jsme na
naši vesnici opravdu hrdí.
V sobotu po zvaní stárků, nastala večerní
hodová zábava doplněná rozmarýnkovým
sólem, bohatou tombolou a nástupem stárku
s novými originálními prvky. K tanci a poslechu hrála kapela Taburčanka. Nedělní den
začal požehnáním pana faráře stárkům v kostele sv. Václava, kde průvod také začal. Po čas
průvodu a večerní zábavy nás jako obvykle
doprovázela kapela Galánka. Večer byl zakončen předáním hodového práva a vynášením stárků.
Doufáme, že jste si letošní hody, stejně
jako my užili a těšíme se na vás příští rok.
Za lovčičské stárky
Kristýna Pavlovcová a Martin Doležal
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Kynologický klub
Další rok se chýlí ke konci a nastal
čas ohlédnout se za tím, co Kynologickému klubu Lovčičky tento rok 2018
přinesl. V roce 2018 pořádal Kynologický klub Lovčičky zkoušky podle
národního i mezinárodního zkušebního řádu, kterých se zúčastnilo
dvacet psovodů z různých navzájem spolupracujících klubů brněnských i mimobrněnských.
Všem těmto našim kolegům patří velký dík za
spolupráci, podporu a vytváření příjemné
atmosféry.
I letos jsme se spolupodíleli na pořádání
akcí pro děti, a to zejména ve spolupráci se
Společností Napoleona Bonaparte Brno a za
podpory Obce Lovčičky. Sobotní odpoledne
20. října bylo věnováno dětem i dospělým.

V místní sokolovně byla pro děti uspořádána Disco párty s DJ Mikem, na
kterou večer navázala zábava pro dospělé v duchu „Čaje o páté“, a to za doprovodu Mirabandu z Bučovic.
V sobotu 3. listopadu jsme v této spolupráci uspořádali lampionový průvod
se svatým Martinem na bílém koni. Přítomné
děti nás nezklamaly hojnou účastí a odměnou
pro nás byly jejich spokojené úsměvy. Děkujeme za možnost se těchto aktivit účastnit.
Všem našim členům i jejich chápajícím rodinným příslušníkům přejeme do nového
roku hodně zdraví, štěstí a pohody i hodně
sil do dalších akcí.
Za výbor Irena Schettlová, hlavní výcvikář
Jaroslav Havel, předseda KK

Založení dětského turistického oddílu

Na začátku školního roku 2018/2019 vznikl
v obci nový dětský turistický oddíl, pod záštitou dětských oddílů Hnutí Brontosaurus „Lovčíčata“. Oddíl je zaměřen na věkovou skupinu
4–8 let s tím, že v rámci našich 22 členů, jsou
také starší i mladší děti. Naše trio vedoucích
Vašek Pouchlý, Vašek Dítě a Marie Melnyková
se spolu s dětmi schází pravidelně na Sóle ve
středu v 17.15 až 18.45. Náplní schůzek jsou
většinou hry vhodné pro danou věkovou kategorii, což zahrnuje hodně běhání a málo
přemýšlení a potom kratičký výlet do lesa.
V rámci výletu si děti velice užívají malou svačinku, kterou jim připravují jejich starostliví
rodičové. V zimním období je naše venkovní
řádění trošku omezeno brzkou tmou, ale o to
je zase pro děti větší zábava pobíhat s baterkou po louce a hledat např. schované předměty či nalézt kamarády, kteří se odvážili

baterku zhasnout. Doteď jsme měli štěstí na
počasí, takže jsme mohli všechny schůzky začínat venku. Na zimní období nám však také
byla zapůjčena klubovna v Obecním úřadě, za
což moc děkujeme panu starostovi a SDH
Lovčičky. Díky klubovně jsme schopni si dát
svačinku v teple a tak nám ještě nestihlo
žádně dítě umrznout.
Součástí našich schůzek je aktivní práce
s dětmi spojená s pobytem na čerstvém vzduchu, troška kolektivních her se snahou naučit
děti občas i prohrát nějakou hru (a tedy unést
prohru), stmelení kolektivu skrze spolupráci
v týmu, naučit se pomáhat ostatním (menším, slabším) dětem. Dále se snažíme do
schůzek zapojit i edukativní část, jako je
ochrana zdraví a přírody. Hnutí Brontosaurus
nás za to odměnuje zapeklitými úkoly, jako
bylo např. zakopání papíru na měsíc do kom-

postéru, sběr nálepek z ovoce, nebo u dětí
velmi oblíbené malování bahnem. Běhání
lesem všechny děti i vedoucí velice baví a naštěstí z lesa všichni vždy zase vyběhli. Zatím
jsme měli na schůzkách jenom drobné bolístky, které naše zdravotnice Marie dovedla
bravurně ošetřit pofoukáním.
Dle vysoké účasti dětí lze říci, že děti tyto
podvečerní schůzky baví a rády se nám na
schůzky vracejí. Za tuto skutečnost jsme rádi
a velice se těšíme na jaro (a ozvláště na léto),
kdy se budemem moci vypravit i dál, než jen
pár set metrů lesem s baterkou.
Pokud se k nám budete chtít přidat (ať už
jako pomocný oddílový vedoucí, či jako
účastník dětských her), neváhejte se ozvat na
náš klubový mail: brdo-lovcicky@brontosaurus.cz.
Za trio vedoucích Vašek Pouchlý
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Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky
Rok 2018 zase končí
a tak dovolte, abych Vás
seznámil s činností naší
tělocvičné jednoty za rok
2018. Úkoly naší jednoty
jsou rozděleny do tří hlavních oblastí. Jedná se o úkoly v zajištění organizace TJ, provedení kulturních akcí
a posledním, nejdůležitější úkolem je zajištění sportovní činnosti.
Organizační a kulturní činnost
Výbor tělocvičné jednoty se scházel pravidelně vždy 2x do měsíce – mimo školní
prázdniny – vždy v pondělí. Rozhodujícím
úkolem výboru bylo zajistit dostatečné finanční prostředky na činnost jednoty.
Zdrojem financí pro rok 2018 byl zisk z jednotlivých kulturních akcí, sběru kovového
šrotu a příjmů z prodejního kiosku na hřišti.
Na velikonoční pondělí byl proveden tradiční
pomlázkový průvod obci. Václavské hody byly
v letošním roce netradiční – lovčičská chasa
stavěla máju dvakrát v pátek odpoledne a v sobotu ráno. Stárci máju v noci neuhlídali. Je zajímavé, že na páteční tradiční stavění máje na
17 hod. se mája připravuje dva dny, tak v sobotu byla nová mája nazdobena a postavena
za dvě hodiny. Sběr kovového šrotu po obci
byl proveden v polovině měsíce listopadu. Na
sobotu 24. listopadu připravili členové TJ akci
„Vepřové hody“, kde si občané mohli zakoupit
zabijačkové výrobky, posedět s přáteli v sokolovně u dobrého jídla a pití. Akce dle hojné
účasti občanů byla velmi zdařilá.
Příjmy z prodejního kiosku jsou využívány
na odměny rozhodčích a pravidelnou údržbu
travnaté plochy hřiště. Nové hřiště neslouží
jen členům tělocvičné jednoty, ale všem občanům obce. Na hřišti jsou pořádány nejen
fotbalová utkání, ale hřiště slouží ostatním
sportovním oddílům a občanům pro tréninky
a různé míčové hry. Na hřišti jsou také pořádány společensko kulturní akce jako „Pálení
čarodějnic“, dětský den a akce „Cesta pohádkovým lesem“. Tyto akce se tradičně pořádají
ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů, lovčičskými maminkami a se členy
Spolku Napoleona Bonaparte.
V sobotu 30. června byl ve spolupráci
s „lovčičskými veterány uspořádán fotbalový

turnaj „memoriál Václava Bubly“. Za účasti
mužstev TJ Blučina, SK Drásov, „Vinohrady“
Bratislava a veteránů z Lovčiček byla sehrána
přátelská utkání. Vítězem turnaje byli hráči
oddílu „Vinohrady“ Bratislava. Výbor TJ Sokola Lovčičky děkuje všem, kteří přispěli
k zdárnému průběhu memoriálu.
Nová travnatá plocha hřiště vyžaduje velmi
náročnou údržbu – pravidelné stříhání, zalévání a hnojení. Hrací plocha se také pravidelně pískuje. Členové tělocvičné jednoty
mají rozpis služeb pro poravidelnou údržbu
a ošetřování plochy. Velice časově náročné je
pravidelné sečení trávy, které je prováděno
i třikrát týdně.
Výbor tělocvičné jednoty na své výborové
schůzi rozhodl o nákupu nového sekacího
traktůrku a byl vybrán a zakoupen zahradní
traktor českého výrobce WISCONSIN COMFORT. Tento sekací traktor
je konstruován pro častou
a náročnou práci bez ztráty
uživatelského komfortu.
Jeho hlavní předností je
především precizní sečení
i přerostlých travních porostů s šířkou záběru
1200 mm. Další výhodou je
zapojení aktivních přídavných zařízení jako např. rozmetacího
vozíku
pro
pravidelné hnojení.
Náklady na pořízení sekacího traktůrku W 2954 byly
201 534,00 Kč včetně DPH.
Na nákup traktoru byla
vypracována žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje. Z dotačního programu „Zkvalitnění sportovního prostředí
v Jihomoravském kraji“ nám
byla přidělena dotace ve
výši 100 tis.Kč.

V roce 2017 se výbor TJ dohodl s oddílem
SK Milešovice na sloučení fotbalových družstev. Do podzimní části sezony 2017/2018
byly tedy zaregistrovány dva týmy s celkovým počtem šedesáti hráčů. Výsledky v jarní
části sezóny prokázaly, že plánované spojení
se Sokolem Milešovice přineslo to, co jsme si
slibovali. Po sérii šesti vítězství skončilo
A mužstvo na 4. místě v tabulce III. tř. okresu.
V podzimní části soutěže 2018 /2019 fotbalové A mužstvo skončilo na 7. místě.
Oddíl stolního tenisu trénuje a hraje svoje
mistrovská utkání v zrekonstruované sokolovně, kde je již zajištěno správné osvětlení
a vytápění. Do příštího roku 2019 si oddíl
stolního tenisu vytyčil cíl – vrátit se do I. třídy
a obnovit oddíl mládeže.
Ing. Luděk Matyáš,
místostarosta TJ Sokol Lovčičky

Sportovní činnost
Naše tělocvičná jednota
má tři registrované sportovní oddíly - oddíl stolního
tenisu a dva oddíly kopané –
A a B mužstvo.
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