
Ze života  sboru

Minulé povídání jsme ukončili těsně po odeznění Slováckém roku, kdy jsme naznačili, že konec 
roku (tedy kalendářního, nikoli Slováckého) pro náš sbor zřejmě nakonec nebude tak klidný, jak 
jsme si představovali. V našem odhadu jsme se nespletli a ještě v září jsme se účastnili tří akcí, když
jsme přijali pozvání do Vacenovic a Ostrovánek a u třetí jsme částečně převzali roli pořadatelů. Řeč 
je o události, kterou pracovně nazýváme „setkání u kříža“. Oficiálně se jedná o procesí věterských 
farníků k rekonstruovanému Végrovu kříži, kde se vždy „kolem Václava“, pokud počasí přeje, koná
krátká pobožnost. Akce má pro nás vzhledem k účasti spřáteleného věterského sboru speciální 
náboj, ale jsem přesvědčen, že pozice kříže, který se nachází na hranici věterského a loveckého 
katastru, je ideálním místem pro přátelské setkávání všech obyvatel těchto dvou obcí. Obce, které 
po řadu let pojila stejná historie, dnes, až na rozbitou polní cestu, nepojí žádná přímá silnice, 
možností k setkávání je poskrovnu a tak by, dle mého názoru, byla velká škoda této ojedinělé 
možnosti k tomuto účelu nevyužít. Vzhledem k tomu, že se primárně jedná o aktivitu věterských 
farníků, se ne vždy lidé v naší obci o setkání dozví, a tedy se snažíme dělat maximum proto, aby 
účast z naší strany hranice byla co možná nejvyšší. Každý rok doprovázíme pobožnost zpěvem 
spolu s věterským sborem a nejinak tomu bylo i letos (dokonce jsme poprvé byli ve výrazné 
převaze) a také se pravidelně snažíme připravit drobné občerstvení, aby se všichni poutníci mohli 
po dlouhé cestě osvěžit. Fakt, že většina účastníků posledního setkání zůstávala na místě ještě dvě 
hodiny poté, co byl ukončen oficiální program, svědčí, dle mého názoru, o tom, že se účasti nemusí 
bát ani „nefarníci“, kteří si chtějí užít příjemné odpoledne v krásné podzimní přírodě.

Možnost, zazpívat si po dlouhé době v plném počtu, jsme měli na našich domácích hodech. Zástup 
našich členů se po slováckém roku rozrostl o Jožku G. (aktuálně nás je tedy deset) a tak je nám zase
o něco víc do zpěvu. V listopadu jsme byli věteřáky pozvání na jejich „Svatomartinské prase“ a jak 
samotný název napovídá, je jasné, že jsme naše zpěvní otvory tentokrát používali převážně k účelu, 
ke kterému u většiny lidí slouží. Naše výborné vztahy s věteřáky dokládá fakt, že nás několik z nich
přijelo navštívit na adventní jarmark, kterého jsme se poprvé účastnili coby pracovně-prodejní síla. 
Na jarmarku jsme kromě jiného prodávali domácí škvarky a sádlo, které jsme od časného rána sami 
připravovali. Nápad to byl z hlediska poptávky úspěšný - fronty u našeho stánku vypadaly, jako 
bychom se vrátili o několik dekád zpět a prodávali banány - vzhledem k časové a fyzické náročnosti
ale budeme možnost opakování pro příští rok určitě pečlivě zvažovat.

Na Vánoce jsme letos nezpívali v kostele a proto jsme s radostí přijali pozvání (koho jiného než) 
věteřáku a zazpívali jsme si s nimi u vánočního stromu před školou. S členy sboru, jsme se shodli, 
že v tomto roce zkusíme rozvinout diskuzi s představiteli obce, případně s jinými spolky, zda 
bychom nějaké „venkovní“ předvánoční koledování společnými silami nezorganizovali také u nás. 
Vy, kteří jste se těchto vánočních zpívání účastnili v minulých letech, mi jistě dáte za pravdu, že 
měly svou neopakovatelnou atmosféru.

Vánoce se překulily jako nic a začala sezona plesů, která se, kvůli letošním brzkým Velikonocům, 
překulila snad ještě rychleji. V hojném počtu jsme se účastnili plesů v Dambořicích a také 
mikroregionálního plesu v Násedlovicích. Na obou plesech jsme doplnili lovecké krojované, kteří 
naši obec reprezentovali předtančením besedy. První únorový víkend jsme pak již tradičně byli 
součástí ostatkové obchůzky.

Toliko tedy k životu našeho uskupení v minulém půlroce. Na závěr mi dovolte ještě malou 
pozvánku na letošní půlkulaté „Posezení u cimbálu“, které se uskuteční dne 9. července. Bližší 
informace o této akci stejně jako další novinky, fotografie z akcí i „odlehčenou kroniku“ našeho 
sboru, můžete sledovat na webové adrese www.mslovcice.cz

Za Mužský sbor Lovčice, Petr Konečný


