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Úvodní slovo
starosty
Vážení spoluobčané,
stejně jako v minulých letech Vás oslovuji
prostřednictvím tradičního Zpravodaje obce
Lovčičky, abych se ohlédl za končícím
rokem a pozdravil Vás v adventním čase,
který se stejně jako celý letošní rok v mnohém liší od toho, na co jsme zvyklí a v čem
spatřujeme jistotu každodenního života. Je
toho mnoho, čeho jsme se letos museli
vzdát.
Již v březnu se v naší zemi i obci na více
než dva měsíce téměř zastavil život, abychom předešli nekontrolovanému šíření nákazy koronaviru. Nyní se situace opakuje
a nezbývá než doufat, že obtížnou dobu překonáme ve zdraví a bez velkých materiálních ztrát. O tom, jak nepříznivé situaci
čelit, toho bylo řečeno mnoho. Postoj, který
bychom v nelehké době měli zaujmout,
podle mne nejlépe vyjádřila tato slova: ne
strach, ale respekt. Nepodléhat pesimismu
a beznaději, zároveň ale respektovat, že infekční onemocnění je reálná hrozba, před
kterou musíme chránit především seniory
a všechny další ohrožené skupiny obyvatel.
Je nutné se chovat zodpovědně, dokud riziko nepomine.
I přes ztížené podmínky a nečekaná finanční omezení jsme se i v uplynulém roce
snažili v rámci možností pokračovat v obvyklé činnosti. Začátkem roku jsme dokončili rekonstrukci chodníku před RD č. 47
a chodníku který propojuje mateřskou
školu s centrem obce a přispívá tak k větší
bezpečnosti chodců, zejména dětí. Byla
dokončena stavba hasičské zbrojnice. Bohužel se nemohlo uskutečnit plánované
slavnostní předání budovy za účasti hejtmana a zástupců Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky a okolních sborů dobrovolných hasičů. Zahájili jsme odklízení přebytečné
zeminy a navážky v lokalitě bývalého
statku, abychom připravili plochu pro chystané projekty v tomto území. Získali jsme
stavební povolení na další fázi rekonstrukce
sokolovny a zastupitelé budou rozhodovat
o podání žádosti o dotaci na tuto investiční
akci.
O neobvyklé povaze roku 2020 svědčí
i skutečnost, že se letos poprvé nemohly
uskutečnit tradiční Svatováclavské hody, jejichž nepřetržitá tradice sahá do daleké mi-

Mikulá‰ská nadílka

nulosti. Velmi mne mrzí, že se nekonala Lovčičská zteč, divadelní představení, lampionový průvod, setkání se seniory, vánoční
besídka a mnohé další akce a že jsme se ani
nepotkali u vánočního stromu, který však
alespoň bude stejně jako každý rok svátečně
nasvícen.
Nezbývá než doufat, že si to příští rok vynahradíme a budeme se opět scházet tak, jak
jsme zvyklí.
Dovolte mi, abych poděkoval svým kolegyním z obecního úřadu, panu místostarostovi,

zaměstnancům obce, zastupitelům, členům
stavební komise, členům Sboru dobrovolných hasičů, členům TJ Sokol Lovčičky, pracovnicím mateřské školy a všem dalším, kdo
v letošním obtížném roce vykonávali práci
pro obec.
Vánoce jsou mimo jiné svátky zrození
nové naděje. Doufejme tedy, že již brzy
bude naše obec žít stejně naplno jako dřív.
Přeji všem, aby příští rok byl úspěšnější
a spokojenější než ten letošní.
Mgr. Martin Bartoš
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Za Miroslavem Svobodou
Ve čtvrtek 25. června 2020 zemřel Miroslav Svoboda, liturgický varhaník, sbormistr
a učitel hudby, který svůj um dal zcela do
služeb církve.
Narodil se 12. prosince 1926 v Brně jako
jediný potomek rodičům Melicharovi (1901
až 1972) a Františce (1899–1972) Svobodovým. Žili v Lovčičkách u Otnic. Jelikož měli
kladný vztah k hudbě, nechali Miroslava od
sedmi let učit na housle u místních kantorů
Suchomela a Ladislava Kutlacha (* 1908).
Po absolvování povinné školní docházky
na Hlavní škole s českým jazykem vyučovacím v Šaraticích se Miroslav rozhodl věnovat
hudbě cele. Překvapivě se však přihlásil na
oddělení dechových nástrojů brněnské konzervatoře, kde od září 1942 studoval hru na
fagot. Na podzim roku 1944 byla konzervatoř uzavřena a její posluchači totálně nasazeni – Miroslav pracoval do konce války
v žatčanských naftových dolech. Po osvobození nastoupil do třetího ročníku, ale ze
zdravotních důvodů již nemohl pokračovat
ve studiu dechových nástrojů.
Protože od dětství obdivoval majestátní

Miroslav Svoboda (uprostﬁed)
a chlapci ·lorovi (1936–1938)

zvuk královského nástroje, přihlásil se ke
studiu Dvouletého kursu pro vzdělání venkovských varhaníků při Státní hudební
a dramatické konservatoři v Brně (1946–
1948). V souvislosti s politickým převratem
v únoru 1948 byl Dvouletý varhanní kurs na
konzervatoři zrušen – Miroslav Svoboda tak
patřil k jeho posledním absolventům. Ve hře
na varhany se dále vzdělával ve třetím ročníku Tříletého varhanního kursu Jednoty pro
zvelebení církevní hudby na Moravě (1948–
1949) a následně na brněnské konzervatoři
(1949–1953), kde kontrahoval druhý a třetí
ročník pětiletého studijního programu. Ze
všech pedagogů měl nejraději pana profesora Josefa Blatného.
Ve dnech 16.–20. května 1949 se podrobil
zkoušce učitelské způsobilosti ze sborového
zpěvu před Státní zkušební komisí pro učitele hudby pohybového umění v Brně. Tuto
kvalifikaci zúročil mj. též při výkonu povinné vojenské služby v Bratislavě (1953 až
1955), kde dirigoval vojenský dechový soubor a vedl pěvecký soubor, se kterým získal
na soutěži v Olomouci 1. cenu.
Roku 1955 pracovně zakotvil v Újezdě
u Brna jako chrámový varhaník a učitel
Osvětové besedy. V dalším roce se oženil
s Marií Pospíšilovou (1926–2005) z Roštění
na Holešovsku. Z tohoto manželství vzešly
dvě děti. Jelikož v rozporu s kodexem socialistického učitele hudebně působil v kostele, byl v roce 1959 ze školství vyloučen.
Později měl dovoleno vyučovat v místě bydliště – v Lovčičkách u Otnic – při Svazu drobných řemesel a Osvětové besedě, avšak
s měsíčním výdělkem do 300,- Kčs. Během
této trpěné pedagogické činnosti mohl učit
(po bytech) také děti v okolních obcích na
klavír a harmoniku. Přes výše uvedené svoji
rodinu uživil de facto jen díky solidnímu honoráři vyplývající z funkce regenschoriho
kostela sv. Petra a Pavla v Újezdu u Brna.
Zde vedl 25členný chrámový smíšený pěvecký sbor, jenž měl na místní poměry vysokou úroveň. Těžiště repertoáru tvořily
především mše:
1. Latinské: Missa brevis Sancti Joannis de
Deo Josepha Haydna, Krönungsmesse Wolf-

ganga Amadea Mozarta, Missa brevis in c
Františka Picky, Missa brevis in G Franze
Schuberta, Missa brevis in D Eduarda Treglera.
2. České: Antonína Láníka, Zdeňka Pololáníka, Vojtěcha Říhovského, Vojtěcha
Slouka.
3. Vánoční: Venkovská vánoční mše Vojtěcha Hebelky, Vánoční mše koledová Štěpána
Hlíny (pseudonym Rudolfa Dalibora Wünsche), Česká mše vánoční Karla Hradila, Vánoční mše „Bože, lásko…“ Jaroslava Křičky,
Vánoční mše Miroslava Příhody, Česká mše
vánoční Hej Mistře a II. vánoční mše půlnoční Jakuba Šimona Jana Ryby, Vianočná
omša F-dur Juraja Zrunka, Žarošická mše
pastýřská Josefa Martínka. V souvislosti
s Martinkovou pastorálkou nelze neuvést,
že Miroslav Svoboda patřil k věrným ctitelům Staré Matky Boží Žarošské Divotvůrkyně Moravy a velmi se zajímal o historii
Žarošické mše pastýřské – v tomto směru
podnikl četná pátrání na faře ve Zdounkách,
v Žarošicích a na četných kůrech daného regionu.
Z vnitřní potřeby a pro slávu Boží byl
činný též kompozičně – ze své tvorby nejčastěji uváděl Ave Maria pro sólový hlas
a varhany, Fanfáry a Ordinarium in Es pro
smíšený sbor a varhany. Nejraději interpretoval mše J. Haydna a W. A. Mozarta; s velkou úctou zařazoval též skladby svého
učitele Josefa Blatného, přičemž si velmi
vážil skladatelského díla a přátelství Zdeňka
Pololáníka. Jako varhaník rád improvizoval
– vzorem mu byl Eduard Tregler. Ačkoli hudební vzdělání završil na konzervatoři, patřil k pravidelným účastníkům Instruktáží
pro varhaníky (1967–1974, 1983–1992) pořádaných v Brně pod záštitou neohroženého
preláta Ludvíka Horkého. Roku 1988 odešel
do penze, přesto posléze převzal po Josefu
Hrozkovi službu liturgického varhaníka
v Lovčičkách u Otnic (1996–2017) – jeho nástupcem se stal Jiří Martinásek, varhaník
z Otnic. Naposledy za varhany usedl v kostele ve Velkém Meziříčí, kde zahrál svému
vnukovi na závěr svatební liturgie. To mu
bylo 91 let.
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Ani v soukromém životě to neměl jednoduché: po čtyři dekády pečoval o invalidního syna Jana a sedm let se staral
o svoji těžce nemocnou ženu. Od poloviny
roku 2017 žil ve Slavkově u Brna. Zemřel
v klidu a pokoji v přítomnosti své dcery
Marie. Při zádušní mši ve čtvrtek 2. července v Lovčičkách zpíval sbor z Újezdu
u Brna a místní sbor spojený se sborem

v Otnicích jeho oblíbené písně za doprovodu Jiřího Martináska. Houslista Zdeněk
Grůza s varhaníkem doc. Janem Králem
předestřel Air od J. S. Bacha a Largo
z opery Xerxes G. F. Händla. U kostela a na
hřbitově hrála dechová hudba ze Slavkova
u Brna. Pochován je v rodinném hrobě
v Lovčičkách.
Závěrem. Miroslav Svoboda zůstal po

celý život věrný své víře a svému hudebnímu poslání. Újezd u Brna v něm měl regenschoriho-profesionála i v době tvrdého
proticírkevního totalitního režimu, kdy
v jihomoravské metropoli působil oficiálně pouze jediný absolvent konzervatoře
jako ředitel kůru a liturgický varhaník. Requiescat in pace.
Karol Frydrych, muzikolog

DUCHOVNÍ OKÉNKO

Chtěli bychom mít naději – jeden s druhým
Jaká je posila, když čteme: Nemocniční
kaplan (v těchto dnech) míří také na uzavřené oddělení, kde se léčí onkologicky nemocní lidé, kteří jsou navíc pozitivní na
covid-19. A sám k tomu dodává: „Rozdíl je
v tom, že se musím obléct do
ochranné kombinézy, mít respirátor, roušku, štít, dvoje rukavice
a speciální návleky na botách. Je
pravda, že když si tyto ochranné
pomůcky obleču, ani vlastní maminka by mě zřejmě nepoznala.
Naštěstí přicházím většinou za
lidmi, kteří mne znají, a tak si
mou tvář mohou alespoň představit.“
Nebo někde v jiném zpravodajství je možné číst o slovech pro
potěchu duše. Zasílá na e-mail
nebo telefon Diecézní centrum
pro seniory v Hradci králové.
Určitě je dobře, když nás obklopuje dost vynalézavosti, pomoci
anebo třeba vlídné slovo. Jak se
říká – spolu to zvládneme.
V nakladatelství Portál vychází příběhy od
Bruna Ferrera. Mají tyto knihy výstižné
názvy: Paprsek slunce pro duši, Květiny pro
duši, Pohlazení pro duši a jiné.
Rád bych nám nabídl z jeho sbírky Úsměvy
pro duši příběh s názvem Jablka:
Skupina mladých manažerů, kterým skončilo týdenní školení, spěchala letištním koridorem. Byl pátek večer a všichni se vraceli na
víkend domů. Přiběhli na poslední chvíli, jejich letadlo mělo co nevidět odletět. S příruč-

ními zavazadly, letenkami a pasy v rukou
probíhali prostorami letiště. Najednou dva
z nich vrazili nechtěně do prodejního vozíku
s ovocem a převrhli koš s jablky. Jablka se
rozkutálela po zemi. Mladíci se nezdržovali,

ani se neohlédli a pokračovali v běhu, aby
stihli letadlo. Všichni, kromě jednoho. Tomu
bylo prodavačky ovoce líto, když viděl, co se
stalo. Kousek za vozíkem se zastavil. Křikl na
ostatní, aby běželi bez něj a vyřídili manželce, že přiletí následujícím letadlem. Vrátil
se k vozíku a viděl, že všechna jablka jsou
ještě rozházená na zemi. Jaké bylo jeho
překvapení, když zjistil, že prodávající je
slepá dívka. Plakala a po tvářích jí tekly velké
slzy. Hmatala po zemi a marně hledala jablka
mezi procházejícími lidmi, kteří ji míjeli.

Nikdo se nezastavil, nikdo jí nepodal ani
jedno spadlé jablko. Muž si klekl vedle ní,
posbíral jablka do koše a pomohl jí správně
postavit vozík. Přitom si všiml, že se pádem
hodně jablek potlouklo. Uložil je proto do jiného košíku. Když byl hotov, vytáhl peněženku a řekl dívce: „Už je
to dobré?“ Dívka se usmála a kývla
hlavou. Muž jí vložil do ruky stoeurovou bankovku a pokračoval:
„Vezmi si ji, prosím. Je to za tu
škodu, kterou jsme způsobili. Doufám, že jsme ti nepokazili den.“
Obrátil se a odcházel. Dívka za
ním vykřikla: „Pane…“ Zůstal stát,
otočil se a podíval se do jejích slepých očí. Ona pokračovala: „Jsi
Ježíš…?“ Muž znehybněl. Ale
ještě, než zamířil ke stanovišti pro
další odlet letadla, pootočil se
a cítil, jak mu duši rozechvívá ta
otázka: „Jsi Ježíš?“
A jestli mohu, ještě připojím
malý příspěvek z knížky Mezi
nebem a zemí – anekdoty z církevních dějin:
V podkrovním pokojíku
Profesor Copeland bydlel v úzkém starém
podkrovním pokoji. Na otázku svých kolegů,
jestli by se nechtěl přestěhovat do velkého
pěkného bytu, odpověděl: „Vždycky zůstanu
v nejvyšším patře. To je totiž v Cambridgi jediné místo, kde je nade mnou už jen Pán Bůh
sám. Ten je sice velice pracovně vytížený, ale
nenadělá při tom žádný hluk.“
Přeji nám všem posilu v těchto týdnech.
P. Pavel Buchta
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Základní škola Otnice
Vážení přátelé, rodiče, obyvatelé Lovčiček.
Byl jsem opět osloven s prosbou, abych se
s Vámi podělil o zážitky, které učitelé i žáci
zažívali v poslední době a se kterými jsme se
museli potýkat.
Pro každý školní rok postupně zpracovávám fotografickou kroniku z hlavních školních akcí, aby naše budoucí generace věděli,
jak se naše škola a její učitelé žákům věnovali
a co pro ně zajímavého dělali. Situace v jarních měsících byla tak složitá, že jsem se obával, že nebudu mít fotografie vycházejících
žáků z 9. tříd. Nakonec se situace zklidnila
a v poslední červnový týden se nám povedlo
žáky dát dohromady a vyfotit, a nebudou tak
chybět v naší fotografické kronice. Ostatní
třídy jsme vyfotili na úvod školního roku a tak
naše dokumentace bude kompletní.
To, co však bude chybět hlavně rodičům
dětí, které nastupují letos do 1. třídy, jsou fotografie ze zápisu do 1. třídy. Asi poprvé v historii se zápis odehrál na dálku, tedy bez dětí.
Vždy jsme po zápisu posílali rodičům fotografie, aby měli na tento velký den památku. Trošku jsme to rodičům vynahradili na úvod
školního roku a čeká nás i předvánoční focení.
K 1. září 2020 máme do naší školy přihlášených celkem 336 dětí. Do 1. třídy nastoupilo
celkem 28 prvňáčků, z toho 11 je právě z Lovčiček. Třídní učitelkou v první třídě je paní

učitelka Mgr. Dana Matyášová. Vzhledem
k vyššímu počtu žáků v první třídě se nám podařilo do této třídy získat velmi šikovnou paní
asistentku pedagoga, která pomáhá paní učitelce, aby ten vyšší počet dětí zvládla a aby
děti učivo první třídy dobře pochopily. Při
slavnostním tradičním zahájení na sále školy
jsme naši nejmenším předali slabikáře, klíčenky s logem školy a pamětní listy. Naše prvňáčky také přivítali starostové spádových
obcí, pan Mezuláník, starosta obce Otnice
a pan Bartoš, starosta obce Lovčičky. Lovčických dětí je celkem 64 a nejvíce je zastoupena
právě první a čtvrtá třída. Na začátku školního roku jsme zajistili pro žáky druhých
a třetích tříd výuku plavání ve vyškovském
aquaparku, která je pro děti velmi přínosná.
Hradíme dětem jak celý kurz a výuku plavení,
tak i z dotačního programu dopravu na plavání.
V polovině září pan učitel Mgr. Luboš Kleis
připravil pro děti základní i mateřské školy
Otnice oblíbenou „Zátopkovu štafetu“, která
proběhla za krásného počasí a kterou si
všichni žáci naší školy krásně užili. Která třída
zvládla uběhnout, co nejdelší vzdálenost
v daném čase není podstatné, důležité bylo,
že si žáci mohli po delší době znovu zasportovat a utužit třídní kolektiv.
Žáci 4. tříd absolvovali s třídními učiteli dopravní výchovu na vyškovském dopravním

hřišti (nově vybaveném novými koly) a žáci
8. tříd navštívili brněnské Mahenovo divadlo
a oblíbené představení „Saturnin“.
Na začátku školního roku jsme od ministerstva školství dostali pokyn, abychom zpočátku školního roku byli na děti přívětiví,
protože si odvykly po dlouhé přestávce, se
pravidelně do školy připravovat. Na jaře chodili do školy pouze žáci 9. třídy, kteří se připravovali se na přijímací zkoušky, stejně tak
v dobrovolném režimu i žáci 1. - 5. tříd a později i 6. – 8. tříd. Někteří žáci pracovali na distanční výuce z domova. Jakmile se nám
povedlo dohnat zameškané učivo na začátku
října a přimět žáky k pracovnímu režimu,
školy se musely zavřít opět. Byli jsme ubezpečováni ministerstvem, že se školy uzavřou
na čtrnáct dní, ale nakonec uzavření škol trvalo měsíc a půl. Zpočátku dala řada učitelů
práci žákům na dva týdny a všichni věřili, že
se epidemiologická situace zlepší. Stal se však
pravý opak a bylo ještě hůře.
Vláda přislíbila školám finanční pomoc na
nákup výpočetní techniky, za kterou bylo
možné koupit hlavně notebooky. Výše finanční dotace byla přepočítána na počet učitelů v předchozím školním roce. Jaké bylo
překvapení pro všechny ředitele škol, když
naráz se tato zařízení nedala ve větším počtu
sehnat a musel jsem vyvinout opravdu velké
úsilí, abych tato zařízení získal. Pokud bychom tuto dotaci nevyčerpali do konce kalendářního roku, museli bychom tuto dotaci
vrátit a to jsem rozhodně nechtěl připustit.
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Distanční výuka (tedy výuka na dálku) se
stala během konce října a hlavně v průběhu
měsíce listopadu každodenní záležitostí všech
učitelů. Na pracovní poradě jsme se s učiteli
domluvili na rozvrhu hodin online výuky,
díky které jsme se snažili pro naše žáky
výuku co nejlépe přiblížit. Hledání různých
možností, tvorba prezentací, různé výukové
programy a další možnosti se pro nás učitele
staly jednou z mnoha nových náplní. Samozřejmě kromě poskytování zpětné vazby
našim žákům, což znamená, aby dostali žáci
informaci, zda mají úkol správně, či kde udělali chybu.
Převážně jsme používali systém Microsoft
Teams, se kterým jsme se postupně všichni seznamovali, a to jak učitelé, tak i naši žáci.
Školní online kalendář se tak brzy zaplnil
a výuka prezenční (tedy ve škole) byla nahrazena výukou online. Přicházeli nové možnosti
testování žáků přes různé aplikace, učitelé posílali zápisy, testy, dělali prezentace, a také
kontrolovali účast na online hodinách. Podle
novely školského zákona se stala online výuka
povinnou a v případě, že se jí žák nemůže
zúčastnit, má rodič povinnost žáka omluvit.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům, hlavně těm, kteří mají doma žáka
v nižším ročníku, kteří museli těm nejmladším
s online výukou pomáhat. Často bylo obtížné
zjistit, zda test či úkol žák neposlal proto, že
ho neudělal, nebo proto, že měl nějaký technický problém. Schopný učitel si však i s tímto
dokáže poradit a jsem rád, že takových šikov-
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ných učitelů mám kolem sebe opravdu hodně.
Hlavně bych chtěl vyzdvihnout práci pana učitele Mgr. Luboše Kleise, který prakticky celý
svůj volný čas, jako správce ICT a komunikačních technologií, věnoval žákům, kteří mají
s technikou problémy, nebo kterým výpočetní
technika úplně chybí. V neposlední řadě pomáhal i učitelům, aby se ve své práci, jak učit
co nejlépe, zdokonalili.
V této těžké době bohužel rostl počet nemocných učitelů i dalších zaměstnanců školy.
V jeden čas jsem se již začal velmi obávat, jak
se nám podaří všechny povinnosti splnit.
I v této době se projevil kolektivní duch našich
učitelů, kteří za alespoň některé nemocné kolegy, vypomohly.
Mohu Vám říci, že opravovat všechny práce
v online prostředí zabere mnohem více času,
než když se učí ve škole. Jen vysvětlit a popsat
žákovi, kde udělal chybu, aby to pochopil, je
složitější. Bez této zpětné vazby by však naše
práce ztrácela smysl.
Na závěr mi dovolte jednu příhodu, která se
mi stala při online výuce u žáků na vyšším
stupni. Nejdříve žáky vždy pozdravím, následně zjistím, zda připojení funguje a dobře
se slyšíme. Po krátkém opakování následuje
vždy prezentace nové látky, aby žáci nové
učivo dobře pochopili. Domnívám se, že
pokud je výuka názorná, snáze si učivo nejen
zapamatují, ale budou si ho pamatovat trvale.
Na konci pak učivo zopakuji. Jeden žák se mi
však stále neodhlásil, a tak jsem si dělal prezenci, abych věděl, kdo se výuky zúčastnil.

Žák se mi následně ozval, že se omlouvá, a že
se to mé povídání tak dobře poslouchalo, že
usnul. Tak jsem se ho zeptal, co slyšel naposledy, a bylo jasné, že z hodiny toho moc
neměl. Ale na druhou stranu je hezké, že
máme u žáků důvěru a oba jsme se tomu zasmáli. To by se ve škole, kde máme převážně
kolem dvacet dětí ve třídě, nemohlo stát. Přehledný zápis samozřejmě má k dispozici, tak
se to bude muset doučit.
Dnes, kdy píši tento článek, se do školy vrátí
po žácích první a druhé třídy i naši ostatní žáci
1.–5. tříd a žáci 9. tříd. Žáci 6., 7. a 8. tříd se
budou v rotačním cyklu po týdnu střídat. Čekají nás přísná opatření, žáci budou v homogenních skupinách převážně ve svých třídách
bez stěhování, musí být v rouškách (kromě
svačiny a výdeje stravy) a i výdej oběda je
upraven tak, aby se žáci nepotkávali.
Snad vás potěší i některé fotografie z akcí,
o kterých jsem mluvil a které, pokud na ně ve
vašem zpravodaji bude místo, najdete. Jedná
se o slavnostní zahájení školního roku v první
třídě, najdete zde naše indiány ve školní družině, fotografie ze slavnostního předávání vysvědčení našim vycházejícím žákům
i fotografie dětí 1., 2. a 3. třídy ze „Zátopkovy
štafety“ na školním hřišti.
Můžete mi věřit, že se na naše žáky už nyní
ve škole těšíme, a všem bych v této nelehké
době chtěl ze srdce popřát hlavně hodně
zdraví a úspěšný nový rok 2021.
Mgr. Hynek Zavřel
ředitel ZŠ a MŠ Otnice
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Zatímco my se snažíme naučit děti vše
Pravdivost citátu Angely Schwindt zažíváme v naší mateřské škole na vlastní kůži
každý den. Třeba právě dnes, když jsme si povídali, k čemu vlastně je adventní období. Od
klasických (a velmi praktických) odpovědí
spojených s úklidem, zdobením domu,
pečením cukroví a čekáním na Ježíška
jsme se přenesli k jinému úklidu. V našich srdcích. Ale co to znamená? Proč
mít čisté srdce? Jak se pozná dobrý člověk? A začala padat dětská moudra.
Protože děti velmi citlivě vnímají rozdíl mezi
dobrem a zlem. Žádné dohady, podmínky, záludnosti. Tak například dobrého souseda prý
poznáte podle toho, že se na vás hezky usměje, když se s ním potkáte. Nebo vám nabídne pomoc, pokud zrovna nesete těžký
nákup. Lidé si totiž mají pomáhat. A tak to je!
S kolegyní nevěřícně koukáme na čtyř a pětileté děti, které jednoduše shrnuly podstatu
vztahů, komunikace, života. Možná bychom
všichni měli víc naslouchat dětem, než jim
předávat naše hotové názory. Třeba bychom
zjistili, že daleko víc obohacují ony nás.
Ale teď se se mnou ohlédněte za uplynulým
rokem, který byl skrz naskrz celý naruby. Když
jsme se v lednu sešli po dlouhých svátcích ve
školce, netušili jsme, že si společně užijeme
jen pár týdnů a zase bude všechno jinak.
V únoru nás navštívilo maňáskové divadlo
s pohádkou O veliké řepě. Den poté jsme si
užili veselý karneval plný zábavy a legračních
úkolů. Děti i personál si libují v převlékání se
do různých masek, takže kromě princezen
a filmových hrdinů se ve školce objevil kovboj,
bzučela včelka, procházela se Karkulka a dokonce i přiletěla pořádná moucha.

V březnu jsme v rámci MDŽ pozvali
všechny ženy a dívky z Lovčiček i okolí na oblíbenou muzikoterapii. Sešlo se nás opravdu
dost, ale každá z nás měla svůj prostor, kde
jsme mohly vnímat libé tóny celým tělem. Následovala také ukázka různých hudebních nástrojů s možností si vše
vyzkoušet.
Nepochybujeme o tom, že děti by
se měly věnovat užitečným činnostem už od malička. Proto máme
Kouzelnou třídu vybavenou funkčním pracovním ponkem a skutečným dětským nářadím, které si za příznivého počasí bereme i na
zahradu. 9. března jsme do školky v rámci
MAP Slavkovsko pozvali pana Hrozka, který
děti vedl při práci se dřevem. Všichni si vyrobili krásné jarní dřevěné kuřátko. Snad nemusím ani dodávat, že práce s kladívkem, pilkou,
hřebíčky, šroubováky a dalším nářadím je
u dětí velmi oblíbená.
16. března jsme po domluvě se zřizovatelem z důvodu rizika nákazy Covid-19 přerušili
provoz mateřské školy dle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Byla
to pro nás všechny úplně nová situace a odloučení od dětí vůbec nebylo snadné. Nejprve
jsme se věnovaly šití roušek pro obec Lovčičky. Bylo nesmírně zajímavé sledovat způsoby zapojení do práce bez ohledu na
krejčovské dovednosti. Některé z nás praly
látky, sušily, žehlily, jiné skládaly, stříhaly,
další šily. Když se nám podařilo zásobit Lovčičky, poslaly jsme ještě velký balík roušek do
Domova pro seniory Sokolnice. A pak jsme
s kolegyněmi přemýšlely, jak s dětmi neztratit
kontakt a zároveň jim nabízet různé činnosti,

kterým se mohou doma věnovat. Využily
jsme facebookovou stránku mateřské školy,
kam jsme denně vkládaly tipy na aktivity rozvíjející co nejvíce oblastí. Pro každé dítko
jsme připravily speciální zásilku plnou různých pracovních listů a tvoření, které jsme
roznesly do poštovních schránek. Přerušení
provozu jsme také využily k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovnic, zejména v oblasti obsluhy počítače. Zápis do mateřské
školy proběhl bezkontaktně, o doručení
prázdných a následně vyplněných žádostí se
postaral pan starosta.
25. května se dveře mateřské školy znovu
otevřely za pečlivého dodržování zvýšených
hygienických podmínek. Mohli jsme tedy
společně oslavit Den dětí na školní zahradě
a uspořádat jarní fotografování obou tříd. 26.
srpna se konala velmi vydařená Zahradní slavnost s pasováním předškoláků, kterou vedly
známé Tetiny z Brna. Dvanáct předškoláků
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o životě, naše děti nás učí, co je život
pasoval sám pan starosta a nejen pro děti to
byl ohromující zážitek. Musím přiznat, že
pouštět děti do velkého světa je úkol téměř
nadlidský. S každým z nich je těžké se loučit,
zároveň si je pečlivě otiskujeme do našich
srdcí, protože jsme jim dali kus sebe a ony
zase obohatily nás.
Jelikož se s námi v červnu rozloučila paní
učitelka Zuzana Kulhánková Arnoštová, která
se láskyplně věnovala mnoha a mnoha dětem
z Lovčiček, bylo třeba vybrat do našeho týmu
paní učitelku, která také svoji práci vnímá
jako poslání. Přivítaly jsme novou kolegyni
Ludmilu Floriánovou a troufám si říct, že po
několika měsících spolupráce to všechny hodnotíme jako dobré rozhodnutí. Děti si novou
paní učitelku oblíbily a to je vždy moc důležitý „ukazatel“.
Velmi dobře, ba přímo výborně dopadlo vyhodnocení dotazníku pro rodiče. Všichni jsou
s naší mateřinkou spokojení, cítí se tu příjemně a vnímají, že se jejich dětem dostává
skvělé péče a vzdělání. Názory rodičů jsou

pro nás důležité a pochvala, ocenění a spolupráce nás těší. Chybí nám rodiče, kteří své
děti už vodí do školy, protože nám s nimi bylo
dobře a rády jsme je denně vídaly.
Po jarní covidové vlně jsme všichni doufali,
že je to za námi. Sice nám utekla spousta akcí,
představení, výlety, slavnostní vítání občánků
Lovčiček a návštěva knihoven v blízkém
okolí, ale všechno zlé je k něčemu dobré.
V létě jsme vybavili obě třídy novým nábytkem, aby měly děti pomůcky i hračky rozdělené do jednotlivých koutků, kde se jim lépe
pracuje a hraje. Všechno uklidit, nazdobit,
připravit dárečky na uvítanou a hurá do nového školního roku!
Do Pohádkové třídy přišlo celkem deset nových dětiček, do Kouzelné třídy dvě nové kamarádky. Všem jsme dopřály adaptaci na
míru. Někdo si zvykl během pár dnů, jiný si
trošku poplakal. Tak to zkrátka na začátku
školního roku bývá. Kvůli hygienickým nařízením z Ministerstva zdravotnictví jsme nemohly pozvat rodiče a prarodiče na již tradiční
Den otevřených dveří. Taktéž nám utekl listopad s babičkami a dědečky a čtením pohádek
při odpočívání. Chtěli jsme již potřetí navštívit
DPS Sokolnice, ale covidová situace nám
zkrátka všechny plány zhatila. Podzimní tvoření s rodiči jsme uspořádali alespoň na dálku,
tedy děti s rodiči tvořily doma a hotové výrobky přinesly do školky, kde nám zdobily
prostory chodby.
Jen co jsme se spolu všichni sžili a bylo nám
náramně dobře, dorazila nákaza do naší
školky. Po dohodě se zřizovatelem jsme 29. 10.
znovu uzavírali mateřinku. S kolegyněmi jsme
dětem poslaly nějaké aktivity do poštovních

schránek a znovu jsme použily facebook ke
sdílení nápadů, jak se zabavit. S předškoláky
jsme si dokonce uspořádali dvě online setkání.
Ačkoli na nás MŠMT tak trochu zapomnělo
a dalo všechny školky všanc vysokému riziku
nákazy, naši školku neúnavně podporoval pan
starosta. V době, kdy si nejste jisti vůbec ničím,
je taková pomoc k nezaplacení.
16. listopadu se děti do školky vrátily. S nadšením! Některé dokonce tvrdily, že mají radost
jako o Vánocích. Všichni jsme se shodli, že ve
školce je nám moc prima. Sice nemůžeme pozvat na vánoční posezení babičky a dědečky,
nebudeme vystupovat u slavnostního rozsvěcení obecního vánočního stromečku, ale jsme
spolu. A máme si přece pomáhat. Třeba úsměvem.
Abych nezapomněla na dvě novinky ve
školce – od září pro nás vaří kuchyně v ZŠ
Prace. Moc nám chutná! Plníme program Skutečně zdravá škola a spolupráci vzájemně hodnotíme na výbornou. O dovoz stravy se starají
zaměstnanci obce, za což jim děkujeme. Mrkněte také na naše nové webové stránky
www.mslovcicky.cz. Najdete tam všechny potřebné informace a ještě kousek navíc.
Mějte krásný vánoční čas naplněný radostí,
pokojem a láskou. Dívejte se na svět dětskýma
očima, bude mít pro vás oslnivé kouzlo. Buďte
zdraví, protože to je v této době více než aktuální. A třeba se již brzy setkáme na některé
akci naší mateřinky.
Děkujeme za podporu, milá slova i pomoc.
Každý dobrý skutek se počítá. Děti jsou o tom
přesvědčené.
Za tým MŠ Lovčičky
Silvie Makovská Menoušková
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Z obecní kroniky III
„V obci během tohoto roku se zvýšila koncese televisorů. Každá 8. domácnost vlastní
televisor. Byla zvýšena i poptávka po plynových spotřebičích (sporáky). Obec spadala
pod zdravotní středisko Otnice. V obci je dětská poradna, kde dojíždí pravidelně lékař.
Členové JZD používali služeb patronátního
závodu. Po 2 měsíce bylo prováděno veřejné
stravování občanů, od kterého však bylo
upuštěno pro nepochopení se strany důchodců. V roce byly provedeny plicní preventivní prohlídky pro všechny občany.“
Minule jsme výběr z druhého svazku
obecní kroniky opustili v roce 1957 zápisem
o počtu soukromých automobilů, motocyklů
a radiopřijímačů v obci z pera kronikáře Vladislava Kežlínka. Ten se úlohy zapisovatele
místních událostí na konci roku 1958
vzdává: „… poněvadž moje zaměstnání mne
velmi zatěžuje a znemožňuje tuto práci,
neboť denně musím vstávat ve 3.15 h a zaměstnání mně končí v 18 h a tudíž nemám
možnost sledovat další rozvoj a dění v obci.“
S příchodem jeho nástupce Miroslava Borovičky jsou zápisy zpočátku oficióznější
a méně záživné, převážnou většinu textu
tvoří vedle stručného přehledu dění ve světě
záznamy o výsledcích hospodaření zemědělského družstva a dosti formální popis činnosti místní správy (Místní národní výbor)
a státem povolených organizací. Citace
z úvodu pochází z roku 1961.
V uvedeném roce působila v obci základní škola pro žáky 1. až 5. ročníku, zpočátku jako trojtřídní, později během roku
dvojtřídní. Žáky vyučovali tři pedagogičtí
pracovníci. Pro děti zaměstnaných matek
působila v obci mateřská škola, kterou navštěvovalo 33 dětí. Počasí bylo prý průměrné.
O rok později, v roce 1962, se dozvídáme,
že obec má aktuálně 806 obyvatel ve 242
domácnostech, 34 obyvatel se odstěhovalo
(v roce 1960 žilo v Lovčičkách 832 obyvatel,
16 obyvatel se odstěhovalo, 5 přistěhovalo).
Do zaměstnání denně dojíždělo 275 obyvatel (ostatní pracovali v zemědělském družstvu). Věkový průměr členů JZD se

meziročně snížil o 5 let na průměrných 50
let. Po celý rok se v obci promítaly filmy
(bylo uspořádáno 74 představení). Místní
knihovna měla 35 čtenářů, kteří si vypůjčili
530 knih. Opět probíhaly archeologické vykopávky, při kterých bylo v trati Žleby objeveno sídliště z mladší a pozdní doby
bronzové, v němž byly nalezeny „střepové
keramické materiály, zvířecí kosti, úlomky
stěn, pecí, parohová postranice udidla, kostěné šídlo, bronzová jehlice a zlomek bronzového náramku“. V trati Pastoušky odkryli
archeologové ostatky v sedmi žárových hrobech. A počasí v roce 1962? „Během letošního roku postihlo obec dvojí krupobití
v letních měsících. Zvlášť krutě byly postiženy hony ‚Nádlesí‘ a ‚Příděle‘. Na obou plochách bylo zničeno obilí ze 70 %. Voda
škodu ve vesnici nenadělala. Jen domy
v ‚Uličce‘ byly některé zatopené. V zimních
měsících byla dosti silná zima. Napadlo
v průměru půl metru sněhu.“
V letech 1963–1964 bylo konečně dostavěno koupaliště: „Celá plocha koupaliště je

vhodným rekreačním prostředím nejen pro
naše občany, ale i pro cizí veřejnost. Byly vybudovány areály pro sportovní podniky – volejbalové hřiště, dětské hřiště. Celá plocha
kolem koupaliště byla zatravněna. Zbývající
práce budou dokončeny v příštím roce.“ Ve
stejném období byla také dobudována kanalizace přes náves.
V roce 1965 stojí za zmínku zápis o snižujícím se počtu obyvatel. V obci má trvalý
pobyt 796 osob a kronikář předpovídá další
pokles, protože většina mladých občanů se
po sňatku stěhuje jinam (v jednom z pozdějších zápisů uvádí, že hlavně kvůli lepšímu spojení při dojíždění do zaměstnání).
Kronikář se v tomto roce zmiňuje o tom, že
v zimních měsících již několik let nenapadl
sníh.
V letech 1966–1967 bylo rozšířeno veřejné
osvětlení („instalovány výbojkové lampy
v počtu 9 kusů“), z prostředků darovaných
občany vybudován vodovod na místní hřbitov a na místním koupališti zřízena dětská
skluzavka, postaveny schody a skokanský
můstek. Místní národní výbor povolil zřízení několika drobných provozoven a činnost drobných řemeslníků, takže v obci
nyní působilo zahradnictví, 2 švadleny
a (2?) topenáři. Byl uspořádán kurz šití pro
ženy a několik politicko-výchovných akcí
a přednášek. V roce 1967 připojuje pan Borovička „dle zákona o kronikářské práci“
svůj životopis. Narodil se v roce 1935 v Lovčičkách jako syn dělníka, měšťanskou školu
v Otnicích ukončil v roce 1949, poté vystudoval střední pedagogickou školu ve
Znojmě. Krátce pak působil na různých místech jako učitel, po absolvování vojenské
prezenční služby byl učitelem v Milešovicích, od roku 1958 získal místo pedagoga na
škole v Lovčičkách. V roce 1960 byl pověřen
vedením školy. Ženil se v roce 1958, měl tři
děti, působil také jako stranický funkcionář.
Zajímavým zjištěním z roku 1968 je skutečnost, že zemědělské družstvo (které kronikář nazývá „farma“) obhospodařovalo
také 5 hektarů vinic v honu Vinohrady
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a upravilo využívanou plochu terasovitým
způsobem. Stejně jako v předchozích letech
se družstvo potýká s nedostatkem pracovníků, jejichž průměrný věk se zvyšuje, zatímco mladí nemají o práci v zemědělství
zájem. V tomto období kronikář ustupuje
od suchopárně faktografického líčení a projevuje se jeho zájem o historii obce. Sympaticky iniciativní je tento zápis: „V důsledku
reorganisace původních honů, tak jak jsou
tradovány v myslích našich obyvatel, dochází ke změnám názvů polí-honů. Je mou
povinností zachovat pro budoucí generace
původní názvy polí i názvy popisné v obci.“
Skutečně pak sepisuje historická pojmenování jednotlivých lokalit, o jejichž uchování
v kolektivní paměti obce vyjadřuje výše
zmíněným zápisem obavy. Z dnešního pohledu lze říct, že většina těchto místních
názvů nakonec nevymizela, některé však
nejspíš skutečně upadly v zapomnění: „U
větřáku – stával zde větrný dřevěný mlýn
(majitel Rosenberg), mlýn vyhořel. Stával
v první zátočině směrem k Otnicím.“ Autor
pak přikládá několik historických fotografií
(mimo jiné pohlednici s textem „Pozdrav
z Malých Lovčic“). K politickým událostem
roku 1968 zaujímá kronikář oficiální stanovisko (zápis byl zřejmě pořízen dodatečně)
s tím, že na naše území vstoupila vojska
„spojeneckých sil“ a pomohla konsolidovat
situaci v zemi. Okupační armáda zasáhla
i do života obce: „Dne 22. 8. přijely do naší
obce jednotky RA. Obcí projížděly do lesů.
Jeden den pomáhaly sklízet cibuli s našimi
družstevnicemi.“ Tentokrát se tedy příchod
ozbrojených sil obešel bez dramatických
událostí, jinde to bohužel tak idylické nebylo.
V roce 1969 se do obce nepřistěhovali
žádní občané, nikdo se neodstěhoval. Obec
měla 689 obyvatel. Několik obyvatel bylo
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vyloučeno z Komunistické strany Československa, neboť byli „nositeli pravicových názorů“. Byla vybudována točna pro autobusy
ČSAD v prostoru sokolovny a Jednoty (prodejny potravin) a pokračovalo se v budování
vozovky na několika úsecích v obci. Kronikář přikládá 10 fotografií z těchto míst.
Zápis z roku 1970 přináší vedle definitivního návratu k oficiální linii (a tedy nepříliš
zajímavého čtení) další přehled názvů polností podle staré katastrální mapy, z nichž
některé se v té době uchovávaly už jen v paměti nejstarších žijících občanů – zemědělské družstvo používalo vlastní názvosloví
a od tradičních názvů ustoupilo. Jsou to například Ouzké, Dolní Křtinák, Nádzmolí,
Békovně, Líchy, Oulehle, Obměrky. Školu
(první až čtvrtý ročník) navštěvovalo 46
žáků. Po celý rok trvalo velmi teplé počasí.
O roce 1971 se dozvídáme, že středisko
(zemědělského družstva) Lovčičky dosáhlo
průměrné dojivosti 7,66 litrů a konaly se
volby do Místního národního výboru ve
„velmi vkusně připravené volební místnosti“. Proběhla oprava školy a hřbitova
a byla zahájena generální oprava sokolovny.
V obci bylo 26 osobních aut. Hasiči oslavili
85. výročí založení sboru.
V roce 1972 trápilo zemědělce jarní sucho
a naopak v době žní vlhké počasí. Družstvo
chovalo 431 krav, vyprodukovalo 1 097 000
litrů mléka a odchovalo 2805 selat. V obci
nadále působí zahradnictví, švadlena, zedník a topenář. V obci je prováděna „názorná
agitace masových organizací“; ilustrační fotografie dokládají, že se jedná o eufemismus
pro politické nástěnky.
V roce 1973 bylo jednotné zemědělské
družstvo organizačně převedeno pod Státní
semenářský statek Slavkov u Brna, což se
podle kronikáře nesetkalo s pochopením
družstevníků a bylo nutné jim vysvětlit cíle

a záměry tohoto kroku. Proběhla oprava
hřiště TJ Sokol.
V roce 1974 byla vybudována studna na
koupališti, kam přestala natékat voda, a probíhaly práce na odkanalizování potoka. Několik objektů z mobiliáře kostela sv. Václava
získalo status kulturních památek. Začalo
se s budováním samoobsluhy. Sněhu napadlo málo.
V roce 1975 se v obci konal první občanský (necírkevní) pohřeb.
Rok 1976 byl kromě oslav osvobození
obce a voleb do zastupitelstva ve znamení
sjezdu rodáků: „Ročník 1926 se sešel u příležitosti svých padesátin v tomto roce
v rodné obci. Organisační výbor zajistil pozvání pro všechny rodáky a jejich manžele či
manželky. ‚Padesátníci‘ se scházeli od rána
a někteří nevycházeli z údivu, jak se změnila jejich rodná obec. Mnozí až plakali,
když srovnávali jejich mládí v naší obci dříve
a nyní… Neopomněli navštívit hroby svých
předčasně zemřelých vrstevníků, kde vykonali pietní akt. Ve večerních hodinách při
společné zábavě s celou veřejností se družně
při dechové hudbě a tanci pobavili. Padesátníci jsou hrdi na to, že naše obec je stále
krásnější. Slíbili, že při každé možné příležitosti se budou do rodné vesnice vracet s radostí a dychtivostí.“
V prosinci byla slavnostně otevřena samoobsluha.
Další výběr zajímavých pasáží z obecní
kroniky přineseme zase příště.
Jan Adámek

Zpravodaj obce Lovčičky
najdete i na webu:

www.lovcicky.cz
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Lovčičky v těžkých časech – ještě z naší kroniky
Lovčičky mají příznivou geografickou polohu a patří k menším obcím stojícím stranou
velkých událostí, takže na ně zpravidla nedopadaly velké pohromy, jaké v minulosti tak
často postihovaly průmyslová centra a strategicky významná území. Přesto se i v naší minulosti najdou záznamy, které svědčí
o obtížích, se kterými se místní obyvatelé
museli dlouho vyrovnávat. Může být zajímavé si v letošním složitém roce připomenout některé z nich, ne snad abychom
srovnávali nesrovnatelné, ale abychom ukázali, co všechno museli naši předkové v minulosti překonat.
Naše obecní kronika nejde tak daleko do
minulosti, abychom z ní mohli vyčíst, zda
a jak obec postihly nejhorší tragédie středověku – náboženské války a morové epidemie.
Můžeme předpokládat, že díky své tehdejší
odlehlosti utrpěla méně než větší sídla. Horší
to bylo v době třicetileté války. Víme, že v Českém království tento konflikt nepřežilo 40 %
populace, a skutečně také z původních 37
usedlostí na počátku 17. století zůstalo v Lovčičkách ke konci téhož století stát pouhých
10 obydlí. Ve stejné době zanikají tvrze v jak
v Lovčičkách, tak v Otnicích.
Obyvatelé obce museli vykonávat robotu na
panském majetku. Láníci (tedy ti, kdo obhospodařovali lán pole) byli v roce 1775 nuceni
robotovat po tři čtvrtiny každého roku dva
dny v týdnu a i majitelům menších dílů byla
stanovena odpovídající robotní povinnost.
Samostatnou kapitolou jsou přírodní pohromy. Větší požáry vypukly v letech 1831
a 1866 (v tomto roce navíc Lovčičky postihla
také epidemie cholery). Velká povodeň podle
kroniky zasáhla obec v roce 1881. Snad největší hrozbou byly požáry, o kterých se kronikáři zmiňují velmi často. V době, kdy
neexistovala organizovaná požární ochrana,
neminul rok, kdy by některý z domů nebo
hospodářská stavení nezničil požár, který se
často rozšířil i na sousední stavení. O velké
kalamitě způsobené v roce 1907 housenkami
jsme se již ve výběru zajímavostí z obecní
kroniky zmiňovali.
V minulých textech z obecní kroniky jsme
připomínali také oběti první světové války, ve
které bojovali a umírali i muži z Lovčiček
a která přinesla velkou materiální nouzi
všemu obyvatelstvu. Popisovali jsme i ná-

J

arní měsíce roku 2020 byly narušeny
omezeními souvisejícími s vyhlášením nouzového stavu a s tím spojených
vládních nařízení. Nikdo v naší republice a ani v naší obci na tuto situaci nebyl
připraven. Postupně jsme se naučili
používat dezinfekci, ochranu úst
a nosu, předepsané rozestupy. Toto
vše se základním cílem ochránit nejohroženější skupiny obyvatel a nás
všechny před novým typem coronaviru
SARS-COV2.
Ihned po vyhlášení nouzového stavu se
nám podařilo zajistit 200 litrů dezinfekce
AntiCovid přímo od výrobce. Tuto dezinfekci jsme zdarma rozdali do domácností

sledky hospodářské krize na počátku 30. let
20. století. Jen pro ilustraci, jak málo obyvatel
Lovčiček v té době mělo zaměstnání: „Dříve
jezdily na nádraží do Sokolnic denně dva
autobusy k nesnesení přeplněné a teď jen
jeden autobus z polovice prázdný.“
A opět přírodní katastrofy: velké sucho
roku 1922 způsobilo, že rolníci byli nuceni
zaorávat vzrostlé obilí. Ničím novým nejsou
ani jarní mrazy, které koncem dubna nebo
začátkem května spálí květy na ovocných
stromech a připraví zemědělce o celou
úrodu. Obecní kronika se o tomto jevu zmiňuje opakovaně. Už dříve jsme popisovali
i mimořádně tuhou zimu roku 1929, při které
napadlo tři čtvrtě metru sněhu, tvořily se až
pětimetrové závěje a teplota klesla na minus
32 stupňů Celsia.
V roce 1933 se vytvořila mimořádně silná
vrstva jinovatky, která polámala velké množství stromů. Mnozí chudí obyvatelé si v tom
roce pořídili sáně, neboť si jindy přísně hlídané dříví odváželi domů a používali je pro
svoji potřebu.
V roce 1936 vytrvalé deště zničily celou
úrodu hroznů, v tomtéž roce na podzim se na
polích nebývalým způsobem přemnožily
myši, proti kterým byla nasazována návnada
se strychninem.

Stejně jako v jiných částech republiky odcházeli muži z Lovčiček v září roku 1938
v rámci mobilizace do války, aby se po podpisu Mnichovské dohody zklamaně vraceli.
Následoval protektorát a perzekuce českého
a židovského obyvatelstva, která zasáhla
i obyvatele naší obce. Také o tomto těžkém
období jsme psali podrobněji v dřívějších výběrech textů z naší obecní kroniky.
Druhá polovina 20. století přinesla už méně
dramatických událostí. V červnu a poté
i v říjnu roku 1985 postihla celou republiku
větrná smršť: „Stromy v lesích Českomoravské
vrchoviny, na Šumavě i v jiných oblastech byly
polámány jako zápalky.“ V naší obci vznikly
hlavně škody na úrodě. V roce 1990 se připomíná povodeň z přívalových srážek, která nastala 24. května: „Po necelé půlhodině
prudkého deště a krupobití nezbyl na stromech
jediný lístek, zničila zeleninu. Voda se rozlila
po silnici, zaplavila nánosem bahna zahrady.
Zatopila i dům Hradských. Kolem půlnoci se
průtrž opakovala.“ Ještě mnohem horší následky měla povodeň v nedalekých Vážanech
nad Litavou, kde bylo vytopeno 60 domů.
Naše obec v minulosti zažila řadu nepříznivých událostí. Doufejme, že jich v budoucnu bude co nejméně.

v naší obci, které projevily zájem. Každému 0,5 l do začátku. Dalším problémem
byl nedostatek roušek. Obzvláště bych rád
vyzdvihnul pomoc žen, které se ujaly šití
nedostatkových roušek těm, kteří neměli

nům v Lovčičkách, ale i seniorům v Domovech pro seniory v Sokolnicích
a v Újezdě u Brna.
I v době nouzového stavu bylo nutné
zachovat provoz obce jako takový (svoz
tříděného odpadu, svoz bioodpadu).
Tohoto úkolu se zhostili naši studenti,
kteří byli v té době na distančním vzdělávání. Jmenovitě chci poděkovat Richardu Karešovi, Vítu Bartošovi, Martinu
Doležalovi, Petru Doležalovi, Radimu Pavlovcovi a Martinu Pavlovcovi.
Poděkování ovšem patří i Vám všem
ostatním, kteří jste šili roušky sobě, rodině, sousedům a známým.
Mgr. Martin Bartoš, starosta

Poděkování
možnost si je sehnat. Náš dík patří Sylvii
Makovské Menouškové, Michaele Třískové, Janě Zelené, Martině Adámkové,
Marcele Konečné, Lence Karešové, Miluši
Šmahelové, Blance Voráčové, Martině Svobodové, Kateřině Valíkové. Roušky, které
zdarma našily, pomohly nejen našim obča-

Jan Adámek
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Kynologický klub Lovčičky
Opět je tu konec roku a je čas se ohlédnout, co se událo. I když ani pro nás pejskaře
nebyl moc veselý, přesto jsme si v tak krátkém čase dokázali vybojovat pěkné výsledky.
Naše členka Teresa P. se opět stala vítězkou

Jihomoravské Ligy dle ZVV1 a MARRY Ir-sed
s Josefem Ž. složila 6 zkoušek z výkonu v 17
měsících věku, a to na výbornou a velmi dobrou. Úspěšně jsme stihli i výstavy a velmi
dobře se nám podařilo zbonitovat. Ještě nás

na závěr roku čekají zkoušky, ale nikdo neví,
jestli se vůbec uskuteční.
Věříme, že se vše v dobré obrátí, a že se
budeme vídat a potkávat na všech krásných
akcích s bohatou tradicí. Tímto bychom
chtěli do nového roku 2021 popřát hodně
zdraví, štěstí a pohody všem milovníkům
psích tlapek a jejich rodinám, přátelům i jejich psím parťákům.
Za výbor KK
I. Schettlová, J. Havel

Činnost SDH Lovčičky v roce 2020
Vážení spoluobčané, dovolte mi několik slov za SDH Lovčičky.
Sbor měl v uplynulém roce v plánu i nadále rozvíjet kulturní dění v obci. Bohužel
díky pandemii covid-19 se nám mnoho akcí
uspořádat nepodařilo. Přesto bych Vás rád
seznámil s pro letošní rok poněkud omezenou činností našeho sboru.
Každoroční Valná hromada sboru proběhla 4. ledna v pohostinství u Bébarů, Jako
každý rok jsme zde přivítali hosty z okolních sborů Otnic, Bošovic, Milešovic a Hostěrádek-Rešova a dále pak starostu obce
pana Martina Bartoše a delegáta okresního
výboru pana Jiřího Šuteru.
Počátkem února jsme uspořádali tradiční
ostatky s průvodem masek po vesnici a večerní zábavu. Nejen v průvodu obcí, ale
především na večerní zábavě, se sešla
spousta masek, za což jsme velice rádi a doufáme, že i další roky bude tato tradice pokračovat. Zábava byla uspořádána s lehkým
omezením vzhledem ke končící výstavbě
hasičské zbrojnice a rekonstrukci sociálního zařízení sokolovny. Tato omezení
nám, bohužel, zabránila následující den
uspořádat dětmi tolik oblíbený maškarní
ples. To ovšem nebyla pro letošek jediná
věc, která se neuskutečnila.
V březnu jsme se začali připravovat na
slavnostní otevření nové zbrojnice. Naše
snaha však byla přerušena první vlnou koronaviru. Vzhledem k opatřením jsme museli zrušit plánovanou brigádu na dláždění
ploch kolem novostavby hasičky, kterou nakonec provedla firma Pavla Panáčka. Po rozvolnění jarních opatření jsme však brigádně
po menších skupinkách zdárně dokončili

přestěhování jednotky do nových prostor
a od srpna je již náš sbor připraven k výjezdu z nové budovy.
Koronavirus nám pro letošek nezabránil
pouze ve slavnostním otevření zbrojnice,
ale zrušeno bylo také šermířské odpoledne,
kde jsme se pravidelně starali o občerstvení.
V létě sice panovali mírnější omezení, ale
vzhledem k nejistotě, jsme se rozhodli také
zrušit přípravy na tradiční letní noc.
Na začátek října byl naplánován odložený
termín otevření námi vytoužené zbrojnice,
ale i napodruhé byli naše snahy zastaveny
druhou vlnou koronaviru. Kdy budeme
moci otevření provést, není zatím známo.

Nová zbrojnice

Rád bych informoval všechny členy, že na
doporučení vlády vydal starosta SH ČMS
Jan Slámečka rozhodnutí posunout valné
hromady na jarní termíny, její přesné datum
bude všem členům včas sděleno. Děkuji za
pochopení.
Vážení spoluobčané, bratři a setry hasiči,
dovolte abych Vám všem popřál do dalšího
roku, jak doufám mnohem příznivějšího,
mnoho úspěchů, jak osobních, tak i pracovních. V této pro většinu z nás nelehké době
železné nervy, a to nejdůležitější pevné
zdraví.
Za SDH Lovčičky
Radek Tomašík, starosta
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Lovčičata jedou dál
V září 2020 to byly přesně dva roky, kdy jsme
se pustili s našimi dětmi do turisťákování. Ale
nepředbíhejme a pojďme se podívat, co jsme
za ten rok společně prožili. Turistický oddíl
Lovčičata vznikl s cílem bavit se a vzdělávat
při aktivitách pro děti od 4 do 10 let. Před začátkem školního roku 2019/2020 jsme se s vedoucími sešli na válečné poradě, na které jsme
ukuli nejen plány na to, co budeme po celý rok
s dětmi dělat na řádných schůzkách, ale vymysleli jsme také letní přívesnický tábor. Byla to
pro nás zcela nová věc, kterou jsme nikdy nedělali a tak bylo potřeba vše řádně naplánovat. Rozdělili jsme si úkoly a postupně vše
během roku připravili. Vašek P., coby velitel,
vymyslel o čem přívesničák bude, Alex se stal
mistrem provianťákem a zdravotníkem, já
(tedy Přemek) jsem si vzal na starost plánování tras a druhý Vašek s Kubou byli ustano-

vení „podpůrnou jednotkou“. Generální štáb
byl tedy jasný, úkoly rozdány a teď už jen ty
plány uskutečnit.
Středeční schůzky probíhaly opět jako
v minulých letech od 17.30 do 19 hodin. Opět
jsme se vždy setkávali nejprve na Sóle, kde
jsme zahráli několik her a pak šli buď do lesa,
nebo při nepříznivém počasí do klubovny na
místním úřadě. Není našim cílem pouze děti
zabavit, ale také je naučit nové věci. Proto
kromě známých her, jako jsou mezi dětmi oblíbené želvičky, četníci a zloději, nebo hra na
štrůdl, neustále vymýšlíme hry nové a také
nejrůznější lesní úkoly. Abychom mohli dobře
vyhovět potřebám dětí, máme i nadále oddíl
rozdělen na dvě skupiny, tedy na předškoláčky a školáčky. Zatímco předškoláčci mají
v oblibě více běhacích her, tak se školáčky už
se pouštíme i do obtížnějších úkolů a nejrůznějších „poznávaček“.
Došli jsme s dětmi až na konec školního
roku a v tu chvíli padlo konečné a definitivní rozhodnutí: „Hurá, přívesničák
bude!“... A byl :-)... A jaký! Pojďme se tedy
ohlédnout a podívat se, co jsme to vlastně
v tom létě všechno s dětmi zvládli. Našim
cílem nebylo stihnout co nejvíce věcí, ani vidět
co nejvíce míst, ale chtěli jsme, aby se děti bavily, poznaly lépe jeden druhého a abychom si

to společně pěkně užili. Vybrali jsme takové
trasy, aby je dobře zvládli i ti nejmenší, tedy
tříleťáčci. Náš oddílový limit jsou sice 4 roky,
ale řekli jsme si, že to zkusíme, půjdeme poblíž Lovčiček a kdyby bylo nejhůř, tak si pro
děti rodiče přijedou. Ale světe div se, nebo
spíš „rodiče divte se“, všichni to zvládli. Nejkratší trasa měřila 3 kilometry, nejdelší 12
a celkově jsme během našeho pětidenního
putování ušli krásných 30 kilometrů. Na některé dny se k nám přidala také Alice
a Marta, takže jsme vše nakonec v pohodě
zvládli a kromě několika odřených kolen jsme
chvála bohu neřešili žádné zranění. Celý tábor
pinily děti úkoly, sbíraly indicie a poslední
den šikulové vyluštili tajenku, díky které pak
nalezly ukrytý poklad. Jsme rádi, že se dětem
přívesničák líbil a už teď se nám v hlavách rýsují nápady, jaký by mohl být ten příští. Ale
pššššt, jak praví klasik, my nesmíme ani naznačovat. Takže se nechte překvapit.
Pokud k nám budete chtít přihlásit vaše děti
nebo se přidat jako oddílový vedoucí, neváhejte se ozvat na náš klubový mail: brdo-lovcicky@brontosaurus.cz.
Za všechny děti, vedoucí i rodiče děkuji všem
za přízeň i podporu a těšíme se na další setkávání.
Přemek Kubák
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Veteráni

Činnost FC Veteráni
Činnost FC Veteráni Lovčičky byla v letošním roce samozřejmě omezena celostátní epidemií. Přesto se nám podařilo
zúčastnit se tří akcí.
V únoru jsme zajeli za kamarády do Bratislavy a tradičně jsme zahájili sezónu fotbálkem v místní hale.
V červnu jsme byli pozváni do Nesovic,
kde u příležitosti 100 let založení místního
Sokola jsme odehráli s domácími fotbalové
utkání s výsledkem 3:2 pro Nesovice.
5. září se uskutečnil turnaj fotbalových
veteránů – 3. ročník memoriálu Václava
Bubly. Za krásného počasí a na perfektně
připraveném hřišti se turnaje kromě do-

mácího mužstva zúčastnili i veteráni z Bulhar, Šitbořic a Otnic. V prvních zápasech
Lovčičky prohrály s Bulhary 2:3 a Otnice
porazily Šitbořice 4:2. V boji o 3. místo
byly šťastnější hráči Šitbořic, kteří vyhráli
nad Lovčičkami 4:2. Ve finále porazily Otnice mužstvo Bulhar 6:2 a zaslouženě se
staly celkovým vítězem. Myslím ale, že vítězi byli všichni zúčastnění hráči, kteří
svoji houževnatostí a zápalem dokázali, že
sportovat se dá i v pokročilejším věku.
Závěrem chci poděkovat členům fotbalového oddílu za výborné zajištění hrací
plochy a občerstvení. Velké poděkování
patří i sponzorům turnaje: Obecnímu

úřadu, rodině Bublové a firmě LACÍK,
s. r. o.
Všem lovčičským občanům přejeme příjemné svátky a klidný bezkoronavirový rok
2021.

Kroužky pohybových aktivit
Každé pondělí v místní sokolovně cvičíme s dětmi. Od 16 do 17 hodin se schází
mladší děti (4–7 let), od 17 do 18 hodin

pak děti starší (8–11 let). Zařazujeme všestranné pohybové aktivity, atletiku.
Míčové hry i pohyb s hudebním doprovodem.
Přiznávám, že v roce 2020 bychom
počet společných tréninků mohli spočítat
na prstech na rukou, věříme však v lepší
zítřky. Již několik let postupně vybavujeme sokolovnu novými sportovními pomůckami. Letos jsme z dotace od MŠMT
pořídili nové audio zařízení, žíněnky, míče
a další nezbytnosti. Nemůžeme se dočkat,
až se sejdeme a vše pořádně vyzkoušíme.
Doufejme, že co nejdříve. Máme velkou radost ze stále rostoucího zájmu o sport se
Sokolem v Lovčičkách. Jen tak dál! Sportu
zdar – covidu zmar!
Marta Dítětová

Zdeněk König, FC Veteráni Lovčičky
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Adam Son Pham z Lovčiček –
velká naděje bojového umění
Milí čtenáři, ráda bych vás seznámila s bojovým uměním Shaolinského wushu/kungfu, kterému se věnuje můj syn Adam od
svých čtyř let.
Tradiční styly wushu jsou výsledkem staletí
vývoje a jejich hlavním cílem je funkční sebeobrana, dokonalá práce s tělem, posílení těla
i ducha na všech úrovních. Součástí

wushu/kung fu je také disciplína a respekt.
Také cvičení dechu – Qi Gong má velkou oblibu a důležitost, jde o velmi staré a účinné cvičení pro rozvoj vnitřní síly, naučení se
správnému dýchání a pročištění těla. Wushu
často začíná postojem mabu, který je nejen
skvělým prostředkem k posílení celého těla
a vyhledání bloků a problémů např. V kloubním aparátu, ale také dobrým sítem a tréninkem vůle. Shaolin je typický svými kopy,
údery a shozy, jeho cvičením se upevňuje síla,
získává zručnost a učí zvládat bojové situace.
Adam od začátku chodí ke stejnému
mistrovi Martinovi Rohelovi do Wushu Akademie v Brně.
Wushu Akademie byla založena v Brně
v roce 2012 Martinem Rohelem, který je
žákem čínského mistra pana Qin Ming Tanga.
Ve Wushu Akademii se vyučují styly Taijiquan a Shaolin. Styl Shaolin je nejstarším
a nesmírně bohatým stylem wushu. Vznikal
v klášteře Shaolin v provincii Che - nan. Styl

Adam Son Pham

Adam Son Pham
VÝSLEDKY ZE ZÁVODŮ:
JUNIORSKÁ LIGA WUSHU 2. 12. 2017
2. místo začátečníci do 8 let
JUNIORSKÁ LIGA WUSHU 13. 10. 2018
2. místo šavle do 11 let
4. místo pěstní sestava do 11 let
5. Národní pohár ve Wushu Brno 30. 3. 2019
2. místo šavle do 11 let
WKS Louny 28. 5. 2019
2. místo pěstní sestava do 11 let
3. místo Shaolin šavle do 11 let
MISTROVSTVÍ SLOVENSKA BRATISLAVA
4. 5. 2019
2. místo šavle do 11 let
2. místo pěstní sestava do 11 let
JUNIORSKÁ LIGA WUSHU 19. 11. 2019
1. místo Shaolin šavle do 11 let
1. místo pěstní sestava do 11 let
2. místo Shaolin tyč do 11 let
MISTROVSTVÍ ČR PRAHA 30. 11. 2019
1. místo Shaolin tyč do 11 let
1. místo Shaolin šavle do 11 let
2. místo Shaolin pěstní sestava do 11 let
Vítěz národního poháru v kategorii tradiční
wushu za rok 2019
6. Moravský pohár Brno 29. 2. 2020
1. místo Shaolin šavle do 11 let
1. místo Shaolin tyč do 11 let
2. místo Shaolin pěstní sestava do 11 let
2020 International Wushu OnLine Open
Competition
2. místo Shaolin šavle do 11 let
2. místo Shaolin tyč do 11 let
3. místo pěstní sestava do 11 let
WKS CZECH OPEN Louny 3. 10. 2020
1. místo Shaolin šavle do 11 let
1. místo Shaolin tyč do 11 let
2. místo Shaolin pěstní sestava do 11 let
17. 11. 2019 se Adam účastnil v Brně v Bobycentru
BUDOSHOW - největší přehlídce bojových umění v ČR.
Reprezentační tým České federace Wushu nabídl divákům ukázku Shaolinského kung fu.
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Shaolin je specifický, pohyby jsou tvrdé
a plné síly, útok i obrana jsou propracované.
Prakticky je velmi dobře aplikovatelný. Techniky se vyznačují přímočarostí a rychlým rytmem, střídaní tenze a uvolnění je výrazné.
V sestavách dominuje tvrdost. Sestav stylu
Shaolin je mnoho a rovněž rejstřík zbraní je
bohatý: krátké zbraně jako šavle, meč, dýka
a dlouhé zbraně jako např. kopí, hůl, sudlice,
halapartna, srpovitá sudlice… dále z párových zbraní je to pár mečů, pár šavlí, pár
bičů, pár háků, pár sudlic, kopí se dvěma
hroty, šavle s bičem atd. K měkkým zbraním
naleží třídílná tyč, devítičlánkový bič.
Pana učitele si nesmírně vážíme pro to, jak
vede své žáky citlivou a laskavou cestou ke
sportu a pohybu. Snaží se jim věnovat i mimo
hodiny. Pořádá několikrát do roka víkendové
i týdenní soustředění, kde mají žáci mimo
sportovního vyžití i zábavu. Ve volném čase
je učí i horolezectví. Díky tomuto přístupu si
kung fu oblíbila i dcera Leonka a tuhle školu
také navštěvuje již druhým rokem.
Adam svoji snahu a vytrvalost začal zúročovat po třech letech prvními medailemi a cenami
na soutěžích pořádaných několikrát do roka.
Letos měl pan učitel v plánu jet s Adamem
na mistrovství světa do Číny, které se koná
každé dva roky. Bohužel, kvůli aktuální celosvětové koronakrizi se plány neuskutečnily,
tak budeme doufat, že se situace uklidní
a příště to vyjde.
Leona Pham
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Adam Son Pham (1. místo)

TJ Sokol Lovčičky – oddíl kopané
Jaro 2020
Do jarní části jsme
měli vstoupit na šestém místě tabulky se
ztrátou tří bodů na vedoucí tým. Bohužel
jsme stihli odehrát
pouze jeden přípravný zápas a sezona byla
z nařízení vlády ČR zrušena.

Podzim 2020
V létě se nám podařilo získat na přestup
bratry Muselíkovi z Lovčiček, kteří dobře zapadli do naší hráčské sestavy. Přípravu jsme
odehráli na turnaji v Bošovicích, kde jsme obsadili druhé místo. S novými hráči jsme odstartovali soutěž skvěle – výhrou nad těžkým
soupeřem s TJ Spartak Slavíkovice. Následné
výhry a především vysoká vítězství v zápasech

na domácím hřišti mají výsledek zisku druhého místa v tabulce, se ztrátou pouze tří
bodů na vedoucí pozici.
Je nutné dodat, že podzimní část soutěže
jsme opět neodehráli celou, ale pouze 9 kol.
Zbylá 4 utkání byla znovu zrušena z nařízení
vlády ČR. Jestli se sezona odehraje celá na jaře
2021, ukáže až vývoj epidemie COVID-19.
Stanislav Marek

MAS Slavkovské bojiště chystá regionální značku
Místní akční skupina
(MAS) Slavkovské bojiště se
snaží dlouhodobě podporovat místní podnikatele, jednak zpracováním výzev z Programu rozvoje
venkova nebo vlastními projekty, např. propagací místních řemeslníků v „Katalogu řemeslné výroby“.
Na jaře letošního roku spustila MAS provoz nového webu www.slavkovsketrziste.cz
a facebookový profil www.facebook.com/
Slavkovsketrziste, kde shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území
MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou
kromě místních potravin a nápojů (např.
z farem, pivovarů, vinařů) i zastoupení restaurací, řemeslníků, masérů, služeb fotografů. V současné době rozšiřujeme portál
Slavkovské tržiště o objednávkový formulář,
který urychlí spojení mezi „trhovcem“ a kupujícím.

Další připravovanou aktivitou je založení
regionální značky, kterou chceme podpořit
to nejlepší a originální z naší oblasti a samozřejmě tím i místní ekonomiku v současné
nelehké situaci. Regionální značka zviditelní
náš region, může být udělena řemeslným
výrobkům a uměleckým dílům (např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky,
šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek), potravinám
a zemědělským produktům (např. mléko,
sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce,
zelenina, víno, nápoje, med), přírodním produktům (např. lesní plody, léčivé byliny,
čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely,
rákos). Značka může zahrnovat také služby
v cestovním ruchu (ubytovací a stravovací
zařízení) a „zážitky“, tj. specificky zaměřené
služby nebo typické akce.
Regionální značku chystáme ve spolupráci s Asociací regionálních značek, která

aktuálně zaštituje 27 regionálních značek
na celém území ČR. Pro zájemce bude hned
po novém roce uspořádáno setkání, kde
budou diskutovány podmínky získání certifikátu. Dále pro zemědělské i nezemědělské
podnikatele chystáme školení v oblasti legislativy, účetnictví, public relations včetně
exkurzí za příklady dobré praxe. Pro ty,
kteří mají sen začít podnikat a neví čím
začít, chystáme cyklus základních školení,
který jim může pomoci, jakým směrem se
vydat, co řešit a krok po kroku je provést systémem založení a administrace jejich budoucího projektu. Aktuální informace
k plánovaným aktivitám najdete na
www.slavkovskebojiste.cz.
Děkujeme všem členům a příznivcům za
podporu a přejeme klidné vánoční svátky
a úspěšný vstup do nového roku 2021.
Mgr. Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště
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Moderní gymnastka z Lovčiček míří do reprezentace
Letošní rok, ač poznamenaný koronavirovou krizí a ztíženou přípravou pro všechny
sportovce obecně, byl pro naši občanku Lovčiček, mladou moderní gymnastku Nikolu
Novákovou, letos vstupující do velmi náročné
kategorie juniorek, velmi úspěšný.

Její první letošní závod sezóny se konal
v březnu rovnou ostře, a to světovým GRAND
PRIX BRNO, kam se každý rok sjíždí moderní
gymnastky z celého světa. V náročném čtyřboji se v žádném případě Nikola neztratila
a své težké nové juniorské sestavy předvedla
velmi pěkně, vyrovnaně a ke spokojenosti své
trenérky Evy Syslové, i jejího klubu SK Tart
MS Brno.
Poté bohužel nastala nucená koronavirová
pauza. Ani během ní Nikola nezahálela
a denně několik hodin trénovala, a to doma
nebo venku vše, co se v těchto podmínkách
trénovat dalo. Od trénigu flexibility těla, posilování, manipulace s náčiním, kondice, baletu, pilates až po všechny možné prvky. To
vše totiž k trénigu moderních gymnastek
patří a tato poctivá práce se jí vyplatila.
Na začátku září totiž úspěšně absolvovala
oblastní přebor v Brně, kde obsadila jako nejmladší juniorská závodnice 3. místo ve více-

Nikola Nováková s trenérkou

boji a dokonce 1. místo za sestavu s míčem.
(pozn. kategorie juniorek – ročníky 2007,
2006, 2005). Tento výsledek velmi slibně naznačoval, že pokud se vše podaří, tak jak má,
může mít naše mladá závodnice z Lovčiček
velikou šanci uspět už na za tři týdny konajícím se mistrovství České republiky juniorek
v Českých Budějovicích. A to se posléze potvrdilo.
V nervy drásajícím boji pro všechny, kteří
Nikolce fandí a denně se jí věnují, od rodičů,
trenérku i fanoušky doma, Nikolka vybojovala jako jedna z nejmladších v těžké konkurenci nabitého pole čtyřiceti závodnic úžasné
2. místo ve víceboji (tedy v součtu známek za
sestavy s míčem, obručí, stuhou a kuželi).
A dále potom další tři individuální medaile
v jednotlivých náčiních, zlato za sestavu se
stuhou, stříbro za sestavu s obručí a bronz
v sestavě s kuželi. Bylo to velké překvapení
a nádherný zážitek, který si ponese ona sama,
její trenérka i rodina v duši už po celý život.
Jejím skvělým umístěním na letošním
mistrovství se nominovala od ledna roku
2021 do reprezentace jednotlivkyň juniorek,

Nikola Nováková

což byl cíl, ve který takto brzy v kariéře sama
nedoufala. Tento úspěch je velkou odměnou
za její píli, kterou gymnastice věnuje jak pro
ni samotnou, tak i pro její rodinu, která ji
velmi podporuje a snaží se jí cestu k vysněnému cíli usnadnit každý den.
Nikola věří, že brzy pomine tato koronavirová krize, která jediná stojí v cestě jí i její
malé sestře Kristýnce v tréninku. Ta je totiž
další malou začínající gymnastkou naší vesnice a možná i ona jednou půjde ve šlépějích
své sestry.
Jana Matušková

Krist˘na Matu‰ková
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