květen 2010
A je to tady! Co? Přeci teplo, jaro a vše co k tomu patří. Jako kaţdý rok si říkáme „ to snad nikdy
neskončí“. A jako kaţdý rok je to tady. Pravda, letošní příděly sněhu, to je něco, na co budeme
dlouho vzpomínat a dramaticky vyprávět. A při placení spotřeby plynu i hudrovat. Je skoro jistota, ţe další zima přinese jiné „záţitky“ a další příděl. Kdyţ ne větší porce sněhu a zimy, tak bláta
a deště. Prostě těţko se nám zavděčit. Ještě, ţe to nemůţeme moc ovlivňovat.Ono je docela dobře,
ţe nám jednou za čas příroda připomene kde je naše místo na planetě. Tyto řádky píšu v době, kdy
denně čteme o výbuchu sopky na Islandu. To je velké „ty, ty“ !
Takţe naše starosti se sněhem, mrazem? Ale zima to byla! Následující tři fotografie jenom tuto
skutečnost dokumentují.

První fotografie dokumentuje, ţe mnohem těţší zimu proţila volně ţijící zvěř. To bílé na větvích, které leţely u silnic není
sníh, ale důkladně ohlodaná kůra. Na barevné fotografii je to vidět mnohem lépe, ale věřím, ţe většina z nás si toho u silnic
nebo na svých stromcích všimla. Okousané stromky patří k tomu nepříjemnému co zima přinesla. I vloni vysázené javory
dopadly podobně. Je to i naše chyba.Nezabezpečili jsme je proti okusu.Prostě více přemýšlet je třeba!Tak ještě poděkování
všem , kteří krmili zvěř a pomáhali ji přeţít. Díky! Druhá dokumentuje skutečnost,ţe stačilo dva dny zůstat s autem na místě a málem hledat kde je.
Ještě něco k jaru patří. Úklid. Na sníh ţehráme, zejména kdyţ je ho mnoho, ale má jednu milosrdnou schopnost. Dokáţe
ukrýt nepořádek, binec, čurbes , jak různě ten nevábný stav nazýváme. Jaro nemilosrdně odhalí vše, co bylo skryto. Většinou je naše reakce přirozená. Jdeme uklízet. U sebe doma a mnozí z nás i ve svém okolí. Vzal jsem foťát a trošku tu naši
vesničku prošel. A jak jarně uklízíme? Pálíme /a pozor, mnohdy dosti nevybíravě/, vyhazujeme, opravujeme...někde je ale
klid a uţ hodně dlouho. Lokalizace ani komentář netřeba. Co třeba, je náprava stavu !

.
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Tak snad k tomu lepšímu a zajímavějšímu. K tomu co jsme za uplynulé období proţili a nebo dokonce k těmto proţitkům
přispěli. Krátce se vracím k dnes uţ tradičnímu setkání důchodců pořádaného obecním úřadem. 17. dubna proběhlo toto
setkání v „kulturáku“ v Bílém Podolí. Moţnost, sejít se s ostatními důchodci našich třech vesnic, znamená příleţitost opakovaně zavzpomínat, probrat novinky, ale v neposlední řadě i okusit parketu v tanci.
Jistým potěšením je pokaţdé vystoupení ţáků Základní školy a mateřské školky Bílé Podolí.

Důkaz, ţe u stolu Lovčičáků vládla dobrá nálada a ţe ani na parketu se neztratili. V této chvíli parket dokonce ovládli.

POZOR !!!
Jestliţe se NEVIDÍTE na fotografii vpravo, nebo
nevíte, ţe jste měli jinou práci s souvislosti s čištěním
rybníka mimo záběr objektivu, tak jste letos nečistili.
O tom,ţe kaţdoroční pravidelné čištění rybníka je nezbytné, jsem uţ psal. Naše koupání nám leckdo závidí.
Ale není tady samo od sebe. Bez pravidelné údrţby a
zejména zapojení obyvatel i chalupářů to nejde a nepůjde. Jedno dopoledne a ještě ne celé, je hodně malá
cena za koupání,kterého si uţíváme sami nebo naše děti a vnoučata.A protoţe čistíme rybník pravidelně kaţdý rok,přesný termín zná kaţdý dostatečně dopředu,tak
marně hledám,proč někteří z nás zůstanou zalezlí a dělají,ţe neexistují popř.ţe by chtěli přijít,ale mimořádně,
jako kaţdoročně, něco mají. Tak snad příští rok ?
V čase zpět musím zmínit velikonoční turnaj „ČLOVĚČE NEZLOB SE“. Lovčice se uţ potřetí staly o velikonocích místem, kde se soutěţící pokouší název této stolní hry zvládnout s co největší důstojností. Jde to zdárně většinou do okamţiku,
nepochopitelného, několikátého vyhození figurky. „Jak je to moţné?“ To je otázka, kterou si v tom okamţiku klade kaţdý.
A protoţe je to soutěţ tak o odvetu není nouze. Pět kol prověří jak nervy tak výdrţ. V neposlední řadě i přidělenou dávku
štěstí.Následující fotografie i záţitky 36 soutěţících jsou pozvánkou k příštímu ročníku.Zdůrazňuji skutečnost, ţe je to jedna z mála moţností zasoutěţit si v klání, kde věk nehraje ţádnou roli.

První tři si odnesli i perníkové figurky a tak si mohli sladce na člověče zavzpomínat. Podpis vítěze na poháru je věčný.
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To, ţe jde především o zábavu dokazují fotografie.
Věřte, ţe se momentky těţko vybírají. Aţ uděláme
další setkání určitě si prohlédneme více. Celkový pohled na zaplněnou klubovnu je pak pozváním na další uţ čtvrtý ročník.Nebo po Vánocích, kdy bude turnaj mezi svátky.

„MIKULÁŠ“
Ještě „nakouknutí“ do roku 2009. Mikuláš připadl na víkendové dny a tak se hasiči rozhodli zkusit připravit odpoledne
her,zábavy a hudby,zakončené nadílkou opravdového Mikuláše s nezbytným doprovodem – andělem a čertem. Byli jsme
zvědaví, jak taková hromadná nadílka dopadne. Zda ve společnosti dětí nezmizí ono kouzlo očekávaného okamţiku příchodu Mikuláše a následné obavy z poloţených otázek. Odpoledne s hrami a soutěţemi se vydařilo a nervozity a i trochu
obav / někdy více neţ trochu / bylo přítomno vrchovatě.A to i přesto, ţe většina účastníků byla převlečena za malé čerty,
anděle atd.

Nafukování balónků aţ k prasknutí, byla jedna z her, které
zpříjemnily odpoledne a vyplnily čekání na Mikuláše

Mikuláš, anděl i čert byli jako opravdoví. Nebo ne jako ?

Několik řádek z historie obce. V ţivotě obce sehrávala významnou roli škola. Psal jsem o úspěšné snaze obyvatel
školu v Loučicích zřídit i o následné péči a podpoře jejího zdárného fungování. Dokumentují to i následné řádky.
Píše se rok 1903 a ţivot Loučic poznamenává několik rozhodnutí. Dosavadní starosta pan Josef Bezubka se vzdal úřadu
starostenského a starostou obce byl zvolen Josef Ruml č.p.14. Další rozvoj školy poznamenává rozhodnutí místní školní
rady ze dne 13.5.1903, kdy bylo „jednomyslně usneseno rozšířiti školu o jednu třídu. Usnesení to bylo jednomyslně
schváleno obecním výborem a oznámeno c.k. školní radě v Čáslavi s ţádostí o povolení“.
Proč bylo takto rozhodnuto? Počet dětí i v předešlých letech byl vysoký a stále stoupal a tak jedna třída nemohla výuku
zvládnout. Ročník 1899/1900 - 75 dítek, 1902/1903 - 86 dítek.
Z c.k. školní rady v Čáslavi přišel přípis, ţe rada „svým vynesením ze dne 7. února 1904 č.7411/1904 povoluje, aby druhá třída se počátkem roku 1904/1905 otevřela. Za tou příčinou zřizuje se při této škole jedno místo definitivního učitele
s náleţitými poţitky.“ Školní rada byla vybídnuta, aby vyučování ve druhé třídě započalo ve školním roce 1904 / 1905.
Místní školní rada se dne 1. 4. 1904 usnáší,aby přítomný mistr zednický Minařík z Čáslavi vypočítal, co by přišlo levněji zda-li přístavba nebo první patro. Přitom bylo usneseno, aby se s přístavbou a vyučováním počkalo aţ na příští rok
jelikoţ je na stavbu krátký čas a místnost k pronajmutí není.
Neţ byla ţádost k c.k. okresní radě podána, správce školy vyšetřil, ţe by se daly najmouti neli jedna, tedy tři místnosti
způsobilé a prohlásil, ţe by ţádost tu na nepravdě zakládající nemohl podporovati.
To, ţe ani před více neţ sto lety nebylo rozhodování jednoduché a prosté konfliktů dokládají následná jednání předcházející vlastní výstavbě. Ţádost o zřízení komise okresní školní radou, různé varianty přístavby, nesouhlas s rozhodnutím

-4–
okresní školní rady pro jeho vysoké náklady atd. Ale v průběhu všech jednání,korespondence, dohadování, byla přijmuta
rozhodnutí, která výstavbě školy pomohla. Např. uţ 24. dubna 1904 bylo usneseno,aby veškerý materiál ku stavbě druhé
třídy dovezen byl poplatníky obce a ustanovena cena od dovozů těch.
A tak se můţe „místní školní rada ve schůzi dne 2.srpna 1904 usnést, aby se II. třída ještě letos postavila, jelikoţ potřebné stavivo je navezeno.Za tou příčinou dá se zhotoviti plán a dá se schvátit c.k. okresní školní radě.Konkurz na přístavbu vypsán „v Pravdě“ a sice na kaţdou řemeslnou práci zvlášť. Dne 27. srpna sestavila místní školní rada podmínky
offertní.“
To, ţe vše dobře dopadlo je vidno dodnes.Škola slouţí i kdyţ uţ ne vyučování dětí tak jejich a nejenom jejich zábavě
a i poučení. V roce 1904 mohli místní konstatovat: „Při komisi na kolaudaci školy dne 24. prosince 1904 stavba prohlédnuta a přijmuta s podmínkou, aby nedodělané práce na jaře se provedly. Při tom místní školní rada ţádala, aby se počalo vyučovati ve II. třídě od 1. ledna 1905.“Protoţe nebyl k tomu datu další učitel,započalo vyučování ve druhé třídě školy v Loučicích 1. března 1905.
Přes všechny zmíněné komplikace, vysvětlování a slaďování postojů si povšimněte rychlosti s jakou byla přístavba realizována. Zejména při srovnáním s postupy a termíny dnes. Moc se mi líbí obrat „v pravdě“. Kolik dnešních veřejných zakázek by prošlo?
A teď

TEST.

Malý, s okamţitou správnou odpovědí. Při popisování minulých událostí, historie a citování různých

rozhodnutí jsou často pouţívány zkratky „c.k.“

a „c. a k.“

Otázka:

co znamenají ??

Odpověď před tiráţí.

Zpět do součastnosti.
Minule jsem uveřejnil fotografii, na které bylo zachyceno
budování oplocení lípy. Podařilo se a k dnešnímu dni je
celé dílo,aţ na detaily, hotovo. Další část Lovčic doznala
nevelké, ale viditelné změny k lepšímu. Ať nám to vydrţí
a lípa zasazená před 54 lety utěšeně roste a připomíná
osvobození republiky.

Na závěr pozvání k účasti na některých akcích připravovaných v letošním roce.
A co připravujeme?
- dětský den
- rybářské závody dětí
- turnaj v mariáši
- rozloučení s prázdninami
- rybářské závody dospělých
- country posvícení
- vyřezávání dýní
- vánoční turnaj „člověče nezlob se“
- a určitě další zábavu, kterou vymyslíme, termíny zjistíte
v klubovně hasičů
Oslava dětského dne má asi nejdelší tradici. Trefit
„tlamu“ panáka vyžaduje soustředění .

Na country večeru o posvícení nesmí chybět koláče.

Vyřezat si svoji dyni patří k oblíbeným zábavám.

Správná odpověď TESTU: zkratky jsou z období tzv. dvojí monarchie Rakouska-Uherska v letech 1867 – 1918, kdy rakouský císař vládl jako uherský král. „c. k.“ zkratka pro císařsko-královský, pouţívala se pro označení v titulu orgánů
rakouské části. Zkratka „c. a k.“ zkratka pro císařský a královský se pouţívala pro označení v titulu orgánů společných
Rakousku i Uhrám.
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