Zpívali jsme zvesela ...
I když by se název článku zajisté hodil k leckterým
událostem života v naší dědině, chtěl bych se v jeho
obsahu ve stručnosti ohlédnout za uplynulým rokem
2014 z pohledu loveckého mužského sboru. Zřejmě
nejdůležitější událostí, pokud pomineme fakt, že je
náš sbor opět o rok starší, je příchod dvou nových
„přespolních“ zpěváků, kteří rozšířili počet členů
našeho pěvecko-degustačního uskupení na osm.
Kromě naší účasti na tradičních místních akcích
(ostatky, hody, krojový ples) jsme se z „domácích
akcí“ v loňském roce „aktivně“ zúčastnili také
zabíjačkových hodů na malém hřišti a setkání u
Végrova kříže. Z přespolních akcí jsme pak přijali
pozvání na vystoupení do Archlebova, Věteřova a
Ostrovánek, zúčastnili jsme se, byť neoficiálně,
Setkání mužských sborů v Želeticích, a naši stopu
jsme zanechali také na soutěži o nejlepšího tanečníka
Vystoupení loveckého sboru na III. ročníku Posezení u cimbálu
slováckého verbuňku regionu Hanácké Slovácko,
která se loňském roce konala ve Ždánicích. Z nefolklorních akcí jsme se pak zúčastnili např. jarní brigády na faře. Domnívám se, že
se na tomto místě sluší lovecké farnosti poděkovat za to, že nám pro potřeby zkoušek ochotně poskytuje prostory na faře, kterých
využíváme především v zimních měsících. Děkujeme!
Téměř od počátku fungování našeho
sboru patří mezi naši kmenovou aktivitu
pořádání letního „Posezení u cimbálu“.
Při pořádání loňského III. ročníku jsme
se odhodlali k lehkému experimentu,
když jsme se rozhodli akci obohatit o
košt vína. Na ten se nám podařilo,
víceméně svépomocí, sesbírat 217
vzorků a všem vinařům tímto za jimi
poskytnuté vzorky děkujeme. Zřejmě i
díky této změně si na akci, včetně
sedmdesátky členů pěti mužských a
jednoho ženského sboru, našlo cestu 250
návštěvníků a podařilo se nám tak
poměrně slušně zaplnit i tak velký areál,
kterým malé hřiště bezesporu je.
Děkujeme všem Vám, kteří jste nás svou
přítomností podpořili - i Vy máte svůj
Sbory z Bukovan, Lovčic, Vacenovic, Věteřova a Ždánic na III. ročníku Posezení u cimbálu
podíl na tom, že se nám podařilo pro
všechny zúčastněné vytvořit velmi důstojnou atmosféru. Jejich kladné ohlasy ještě půl roku po skončení akce mluví za vše a jsou
nejlepší odměnou za naše snažení a také dobrou reprezentací naší obce. I přes mnohem větší pořadatelskou náročnost, kterou s sebou
košt vína nese, se hodláme nastoupenou cestou vydávat i v následujících letech.
Tak jako každý rok jsme ten loňský zakončili nácvikem a zpěvem vánočních koled. Naše již tradiční zpívání v loveckém kostele jsme
loni rozšířili o zpívání u vánočního stromu v Ostrovánkách. Na obou těchto vystoupeních nás zpěvem doprovázely také lovecké
zpěvačky, za což jim tímto ze srdce děkujeme a těšíme se na naši další spolupráci.
… zvesela zpívat budem
Do nového folklorního roku bychom měli už potřetí vkročit (nebo
spíše vtancovat) tancem „podšable“ při ostatkové obchůzce
dědiny. Jaro a léto bude pro náš sbor, stejně jako pro téměř
všechny folklorní uskupení z blízkého okolí, poměrně hektické.
Kromě „ždánské“ Májové veselice se letos po čtyřech letech opět
koná největší svátek všech folkloristů na Kyjovsku – Slovácký
rok. Našemu mužskému sboru se dostalo velké pocty, když jsme
byli z téměř čtyřiceti sborů, působících na Kyjovsku, vybrání mezi
desítku, která dostane prostor v sobotním podvečerním programu v
parku („Pod javorem, pod zeleným“), kde bude každý ze sborů
prezentovat svoji část regionu ukázkou historicky sesbíraných
písní. Pokud se budete Slováckého roku účastnit ať už jako diváci,
nebo jako jeho aktivní součást, budeme rádi, pokud nás přijdete na
naše vystoupení podpořit.
Generálkou před naším srpnovým vystoupením na Slováckém
roku bude červencové „posezení u cimbálu“, které se letos bude
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konat 11.7., opět na malém hřišti (snad počasí dovolí). Datum je již stanoveno pevně, takže pokud nechcete o tuto akci přijít,
například kvůli dovolené naplánované na stejný termín, doporučujeme si jej poznačit do kalendáře. Na letošní posezení přijala naše
pozvání Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína a těšit se opět můžete na vystoupení mužských a ženských sborů (o
účasti konkrétních sborů právě jednáme) a také na již zmiňovaný košt vína. Pevně věříme, že tato kombinace přiláká na akci podobné
množství návštěvníků jako v minulém roce a už teď se těšíme na Vaši návštěvu.
V závěru článku bych se rád vrátil k počtu členů naší základny, který není nikterak závratný. Pokud někdo zvažujete možnost veřejně
nastartovat nebo ukončit svou pěveckou kariéru a máte blízko k lidové písni, rádi Vás v našem sboru uvítáme. Zkoušky míváme
téměř každý pátek ve 21.00, ale raději se před svou návštěvou informujte u některého z nás. S Vaší návštěvou neváhejte, bereme
pouze prvních dvacet členů :-)
Za mužský sbor Lovčice, Petr Konečný

