
Ohlédnutí za činností mužského sboru

V minulém díle Lovčických ozvěn jsme se loučili informací o starodávných vyšívaných košilích. 
Zmiňovali jsme, že kromě té, která se stala předlohou pro rekonstrukci, máme informace o dalších 
dvou dochovaných exemplářích. Během doby, která mezitím uplynula, se nám tyto košile podařilo 
získat, a tak vás s tímto nalezeným dědictvím můžeme alespoň obrazově seznámit. O jejich výskytu
v naší obci jsme se bohužel prozatím nic nového nedozvěděli, ale věříme, že nám více informací 
poskytnou odborníci, které se chystáme oslovit.

    Košile nalezené v Lovčicích, první se stala předlohou pro rekonstrukci   Košile nalezená v Želeticích

Podzim se na Kyjovsku nese především ve znamení hodů a tímto směrem se také ubíraly naše kroky
v závěru loňského roku. Kromě domácích hodů jsme se účastnili také hodů v Ostrovánkách, 
Věteřově, Vlkoši a svou stopu jsme zanechali také na odehrávkách hodů v Krumvíři. Na hodech v 
Ostrovánkách jsme byli přítomni nejen při pátečním stavění máje, ale našeho loveckého stárka (L. 
Jednovnický) jsme podpořili i v sobotním pokračování hodového veselí. Hektický „václavský“ 
víkend jsme pak zakončili nedělním setkáním u Végrova kříže, na kterém jsme se stejně jako v 
předešlých letech organizačně i programově podíleli. Již tradičně jsme přijali pozvání na „Martinské
prase“ do Věteřova a díky svátečnímu termínu jsme mohli přiložit ruku k dílu také při samotné 
zabíjačce, která se konala o den dříve. Dvoudenní akci jsme si zopakovali také o týden později, kdy 
jsme připravovali zabíjačkové pochutiny tentokráte pro náš stánek na předvánočním jarmarku.

Nelenili jsme ani v období Vánoc, a tak jste nás v rámci jednoho týdne mohli zahlédnout hned 
třikrát. Den před Štědrým dnem jsme spolu s vámi na „setkání u vánočního stromu“ přivítali 
koledami nadcházející vánoční svátky, o tři dny později jsme s koledováním pokračovali při 
štěpánské obchůzce a nadobro jsme se s rokem 2016, coby sbor, rozloučili 30. 12. vystoupením v 
místním kostele. Při tomto posledním vystoupení jsme farnosti předali finační dar ve výši 2.700,- 
Kč, který kromě příspěvků členů sboru sestával také z dobrovolných příspěvků vybraných na 
zmiňovaném setkání u vánočního stromu. Vám všem, kteří jste nám, a takto zprostředkovaně také 
na opravu střechy kostela, přispěli, za vaše dary i podporu děkujeme.

Zimní spánek neměl pro náš sbor dlouhého trvání. Hned 14. ledna jsme se starali o zábavu na 
jubilejním XX. ročníku koštu slivovice v Bukovanech. Zde jsme kromě pěveckého umu zúročili 
také naše letité zkušenosti s alkoholem a odvezli jsme si (jmenovitě O. Drozd) cenu za nejlepší 
vzorek koštu v kategorii „trnka“. Také v únoru byla „trnka“ skloňovaným tématem, to když jsme ve
velkém stylu oslavili padesátiny druhého nejstaršího člena sboru (Václava Trnky). V únoru jsme se 
představili také na slovácko-záhoráckém fašaňku v Žeravinách a na konci března jsme pak 
zorganizovali veřejný zájezd na degustaci do profi vinařství Vladimír Tetur (Velké Bílovice).



Z tradičních jarních akcí jsme v letošním roce vynechali ostatkovou obchůzku. Od účastníků 
průvodu jsme se dozvěděli, že jsme některým z Vás chyběli, a tak nám dovolte, abychom se všem 
dotčeným alespoň takto omluvili a poprosili vás o pochopení. Věříme, že připravená slanina 
nepřišla nazmar a slibujeme, že pokud nastanou v příštím roce příznivější okolnosti, budeme se opět
rádi obchůzky účastnit.

V nadcházejících měsících se chystáme na vystoupení v rámci Májové veselice ve Ždánicích, na 
setkání sborů v Šardicích, Věteřově, Miloticích, na „Hodové zpívání v búdách“ ve Vlčnově a 
objevit bychom se měli také v rámci programu červnového setkání rodáků. V současnosti již 
začínáme pozvolna pracovat na organizačních záležitostech VI. ročníku „Posezení u cimbálu“ a 
jako malé lákadlo mohu uvést, že nás letos svou návštěvou poctí mužský a ženský sbor z Vlčnova. 
Pokud se akce chcete zúčastnit, poznačte si do kalendáře datum 8. července.

Více aktuálních informací o naší činnosti můžete nalézt na našich webových stránkách, nebo na 
našem facebookovém profilu.

Za Mužský sbor Lovčice, Petr Konečný
www.mslovcice.cz


