květen 2011
Snad je toto číslo dostatečnou odpovědí na otázku, kterou jsem v době po volbách do zastupitelstva
dostával: „Budeš dál vydávat občasník“. Je pravdou, ţe naše loňská snaha, tím mám na mysli sdruţení nezávislých,o dosaţení dobrého volebního výsledku,ubrala čas na jiné aktivity.Ale uţ je jaro a tak
je čas pokračovat dalším číslem.
Nejdříve mi dovolte,abych ještě jednou poděkoval všem,kteří nám dali svůj hlas ve volbách.Je to závazek,ale i výzva. Tak si přejme ať se jí zhostíme co nelépe. My jako zastupitelé, já jako starosta a
všichni obyvatelé a chalupáři jako ti, kteří svou aktivitou budou spoluvytvářet budoucnost obce.
Občasník přináší pravidelné svědectví o tom,ţe v Lovčicích se dokáţeme domluvit a následně mnohé
udělat.Někdy ţehráme, ţe by to mohlo být lepší, ţe se zapojují a starají stále stejní, ţe někteří svým
chováním výsledek kazí nebo aspoň pomlouvajíNaštěstí je stále dost těch,kteří mají zájem ţít ve vesnici přátelské a příjemné k ţití.
Napadá mě jeden příklad, který znepříjemňuje ţivot většině z nás. A předem říkám, ţe v takovém
rozsahu se v dalších dvou obcích, coţ můţu se znalostí dnes říct, nevyskytuje.Jedná se o psí výkaly.Samozřejmost, s jakou je někteří majitelé pejsků nechají na místech kde všichni chodíme, hrají si děti, v místech kde leháme u vody, je neskutečná. A určitě se nejedná o nějaké špindíry a nepořádníky aţ bordeláře /aspoň doma/. Chce se mi říci sledujme kdo to dělá a já jeho nebo její jméno v
příštím občasníku uveřejním. Ale jednoduší bude, kdyţ budeme hlídat kaţdý sám sebe. Kdyţ se
k veřejnému postoru a v něm, budeme chovat slušně. Chovat se slušně ! To stačí.
Nyní k tomu příjemnému. Následující popis událostí dokumentuje, ţe drobné změny přinesly zlepšení
prostředí i zábavu a příjemně proţité chvíle.

„Velká technika“ v Lovčicích! Ke zpevnění výtoku u rybníka a opravě stavidla byla potřeba technika s jejíţ přítomností se v Lovčicích setkáváme málo. Druhý obrázek zachycuje likvidaci pařezů po skácených stromech. Vzpomněl jsem
si na mého dědu kolik práce dalo vykopat kořeny staré třešně, aby bylo moţné vysázet nové. A teď? Kdo zrovna nešel
okolo, tak o záţitek frézování přišel. A musím konstatovat: „je to fofr“ a z pařezu zbyla hromádka drtě
Bohuţel i takový obrázek, dokumentující událost v obci, k ţivotu patří. Naštěstí vše dopadlo relativně dobře. Ale je to
trochu zdviţený prst pro všechny z nás, kteří podceňujeme
prevenci a říkáme si: „nic takového u mě nehrozí“.
Vyuţívám této úvahy k připomenutí nové povinnosti:
Podle nového předpisu o poţární bezpečnosti musí od ledna
kaţdý komín připojený k funkčnímu kotli na vytápění alespoň
jednou za rok zkontrolovat kominík.Týká se to rodinných a
bytových domů, ale také chat a chalup.
Dohodneme termín, dáme včas vědět a jednu sobotu přijde kominík a za rozumnou cenu / protoţe rozdíly jsou / zájemcům
kontrolu provede.
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Mariáš – pravidelná partička patří ke koloritu hasičské
klubovny. A tak není divu, ţe loni proběhl uţ 6. ročník pouťového turnaje. Vţdy je naší snahou, aby na pomyslné bedně stál lovčičák.Není to snadné.Konkurence je silná a hojná
účast hráčů, kteří hrají mariášnickou ligu ji jenom zvyšuje a někdy komplikuje.
Protoţe mariáše není nikdy dost, domluvili se zástupci sousedících obcí / Bílé Podolí,Brambory, Lovčice, Semtěš / na
dalším turnaji.A to průběţném turnaji čtyřčlenných druţstev.
Specielně vyrobené ceny pro účastníky soutěţe druţstev
„Loučický flek“, jsou připomínkou příjemného večera.

Záběry z pouťového turnaje.Výrazy hráčů svědčí
o váţnosti situace. Ţe by 100 červených?

Červnové rybaření mládeţe o ceny přináší
mimo dramatických okamţiků a úsilí při zdolávání úlovku i chvíle vybírání cen. Nejdříve
pro ty nejúspěšnější; ale dostane se na všechny.
A samozřejmostí je i občerstvení.

A takhle to dopadlo. Vítězem se stal přespolní, ale
domácí podrţel 2. místem Aleš Vodák
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:
Před 100 lety

: na tomto místě chci pravidelně přinášet svědectví o ţivotě našich předků

v tehdejších Loučicích. Díky písmákům, kteří zaznamenávali události se můţeme pokusit o přiblíţení radostí a strastí.
Krátce o škole,jak je zaznamenáno.“Školní rok započal v pátek dne 16.září 1910 a ukončen v sobotu dne 15.července
1911 sluţbami boţími ve Zbislavi a Semtěši. V tomto školním roce nekonána obvyklá kaţdoroční zkouška z náboţenství katolického. Na průvody do polí se nechodí.
Vlastenecké slavnosti: Dne 3. října 1910 přede dnem Nejvyšších jmenin dítkám připomenuto, ţe dne 18.srpna t.r. slavil Jeho Veličenství náš císař Pán 80tileté narozeniny.
Změny ve sboru učitelském: V osobách učitelských nestala se ţádná změna. V 1. třídě vyučoval správce školy Jan
Ţďárský, v II. třídě učitel Karel Dušek, náboţenství katolickému vyučoval Vítězslav Vlach, kaplan ze Zbislavi, náboţenství evangelickému učitel Karel Dušek, ţenským ručním pracem vyučovala pí. Jana Vysypalová, industrialní učitelka ve Vinařích.
Zdravotní stav : V I. třídě onemocnělo příušnicemi 15 dítek, ve II. třídě 19 dítek. Škola zavřena nebyla. Ţádné dítko
nezemřelo.
Sčítání lidu :Obec Loučice čítá dle posledního sčítání lidu ze dne 31. prosince 1910 - 445 obyvatelů, z nichţ je 216
muţských a 229 ţenských.Neumí ani číst ani psáti 4 muţi a 12 ţen, umí jen čísti 1 muţ a tři ţeny. Jest ještě několik takových obyvatel, kteří dali se zapsati, ţe umí čísti a psáti, ale ví se o nich, ţe vědomosti jejich ve psaní a čtení rovnají
se 0.
Na počátku roku bylo do školy zapsáno 86 dítek, na konci školního roku bylo 100 dítek.
Nová stavení : Roku 1911 dřevěný domek patřící majiteli Josefu Janečkovi byl zbourán a od základů vystavěn, totéţ
učinil Jan Málek majitel domku č. 56. Dělník František Vratislav vystavěl si nový domek u okresní silnice směrem ku
Zbislavi, jemuţ dáno číslo 67.
Obydlená stavení pod jedním číslem zanešená dostala zvláštní čísla. Tak domek dělnický č. 31 dostal čís.65, ovčárna
u dvora čís. 64, dělnické byty ve dvoře čís. 66. Dříve ovčárna, dvůr a dělnické byty ve dvoře byly pos jedním čís. 5
Dne 1.května 1911 působnost započal „Spořitelní a záložní spolek pro Loučice a okolí,zapsané společenstvo s neobmezeným ručením“ se sídlem v Loučicích.
Počasí : Rok 1910 by příliš mokrý. Sena jetelová i luční špatně se sušila a otavy shnily venku. Obilí sypalo málo a bylo špatné. Zvláště pšenice stiţena byla muškou zelenoočkou a dala nepatrný výnos (2,5q po korci). Bramborů narostlo
hodně, ale shnily na poli. Nejlépe se vydařila řepa ( dala průměrně 100q po korci ). Téhoţ roku vypukla i v naší osadě
kulhavka a slintavka u hovězího dobytka.Nejprve ve dvoře. Několik kusů zhynulo a několik nuceně se muselo porazit.
Počasí roku 1911: Rok tento vyznačuje se zase katastrofálním suchem. Obilí u naší osady dobře se vydařilo, zvláště
ječmen. Řepa však po vyjednocení napadena byla mšicí popelavou, proto dala sotva poloviční výnos ( průměrně 15 q
po korci.Bramborů velice málo narostlo. Na lukách nebylo otav ţádných. nastala nouze o píci a slámu.
Toho roku skončena práce meliorační a regulační na lukách. Před tím po tři roky pracováno na drenáţích.
Roku 1910 provedena byla silnice po cestě k osadě Vinici v délce 250 m. V roce 1911 zase poloţena silnice po cestě
do „Závěrek“ směrem ode dvora k osadě Bílému Kameni v délce 310m.
Trochu osvěty : v textu se to hemţí plošnou míro KOREC. Kolik to bylo?

od roku 1765 : jeden korec = 2877,5 metru čtverečního = 0,5 vídeňského jitra = 0,288 ha
KOREC býval pouţíván i jako objemová míra. Jako česká
jednotka objemu.
Jeden korec - korec praţský nebo korec český = 93 litrů =
4 věrtele = 48 pint
Podle nařízení z roku 1764 byla hodnota upravena na 93,59l
Ani nevím a nebo jenom tuším proč mě při pohledu na prostý akt podpisu napadla asociace objemové míry. Inu podivné je fungování mozku a nebo ne?
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Vyřezávání dýní je oblíbené odpoledne pro
zkoušku šikovnosti dětí i rodičů. A že rodiče
umí a dali si záležet je vidět. Na podzim znovu. Tedy ty dýně. I když…
Sběr šrotu je jedním ze zdrojů finančních
prostředků nezbytných pro pořádání akcí.
Děkujeme všem, kteří projdou své dvorky
a vytvoří hromádky před svými domy.

Pozvánka na posvícenskou zábavu ve stylu
country patří už ke každoroční jistotě dobré
zábavy a kvalitní hudby

Soustředění při zdobení lahví pro betlémské světlo
dokumentuje, že každoroční roznesení tohoto symbolu našim starším spoluobčanům se stalo hezkým
a věřím i příjemným zvykem jak pro obdarované,
tak pro děti a mládež.

Závěrem chci všechny Vás obyvatele Lovčic stálé ale i dočasné / tím myslím chalupáře /, pozvat k aktivní účasti na ţivotě v obci. K účasti, ale i organizování současných nebo nový věcí. Jsme to jenom my, kteří zde bydlíme a je jedno jestli
trvale nebo na víkend nebo jsme zde na návštěvě, kdo rozhoduje o přátelském prostředí pro ţivot. Nepodaří se vše a nepodaří se vţdy vše bez chyb. Rozhodující ale je, dokázat dělat věci společně. Zábavu, práci, nebo jen tak posedět a poklábosit. Tak abychom si mohli kaţdý říct: „Je fajn že bydlím nebo mám chalupu v Lovčicích.“
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