Zdravím všechny, kteří se ptají, zda toto číslo jiţ vyšlo. Teď právě vychází. Děkuji za zájem a je docela milé
zjištění, ţe někomu tento plátek chybí.A jaké novinky a to myslím i ty z naší historie dnes vyjdou? Ţe se v naší obci děje mnoho pro naplnění volného času zejména dětí je známo. Nemálo fotografií a zpráv o tom přináší
i tento občasník.Trochu jsme pozapoměli na naše seniory.A to jich v obci není málo.Tak se zrodil při plánování činnosti SDH,nápad zorganizovat jejich setkání./Jestli to není tím,ţe mnozí z nás, včetně mě,se nebezpečně
rychle přibliţujeme označení důchodce nebo senior/.
První setkání v sobotu 28. března tak snad bylo první z
pravidelných. A co bylo jeho obsahem? Zejména seznámení s fotodokumentací akcí za posledních pět let.A bylo to seznamování plné překvapení. Ač si to příliš nepřipouštíme,pět let na nás zanechá viditelné stopy.A co teprve na našich dětech.Jestli jsme váhali zda bude o takovou formu zájem, průběh i ohlas nás přesvědčil, ţe rozhodnutí bylo správné. Proto 28. června / neděle /
od 14,00 hod. další setkání. A jaký bude program? Protoţe je záměrem,spojit příjemné setkání se zajímavými informacemi, prvním bodem bude přednáška o historii osídlování území ve kterém ţijem, poté informace a foto z akcí v Lovčicích, a jak jsme slíbili, bude zde
moţnost zapůjčit si knihy z obecní knihovny v Bílém Podolí.A v neposlední řadě,prostor pro vzájemnou diskusi,
připomínky a návrhy k ţivotu obce, obecního úřadu a naplánování schůzky příští. Těšíme se na setkání.

Takovéto fotografie uveřejňuji nejraději. Patnáct nových stromků nahradilo
tři skácené. Připevněné jmenovky budou připomínat den i ty, kteří se o jejich vysazení přičinili. Popřejme mnoho štěstí v jejich růstu a jednou i hezkou hrdou vzpomínku:„Ten strom jsem zasadil já!“.

Kdyţ uţ píšu o práci. Kaţdoročně je pro mnohé z nás samozřejmostí být nápomocen čištění rybníka. Ale pro mnohé ne. Koupání nebo chlubení se tím, jaké to tady máme, bereme jaksi samozřejmě. Prostě to k Lovčicím patří! A tak by bylo dobré, abychom si kaţdý v okamţiku, kdy sami nebo naše děti nebo návštěva uţíváme chladivé a čisté vody uvědomili, ţe bez těch, letos
asi šestnácti dospělých plus řady dětí, by to prostě nebylo.A hlavně, příští rok normálně přijít.Však to známe. Kdyţ nechci,výmluvu najdu. Tedy pro ostatní, těţko pro sebe. Pro mládeţ je to i záţitek z lovu ryb nebo vyzkoušení si výzbroje hasičů.

-2„Člověče, nezlob se!“ Příkaz jasný,pochopitelný a většina z nás usedá ke stejnojmenné
hře s předsevzetím drţet se ho.Ale všechna předsevzetí berou za své při prvním, samozřejmě „nespravedlivém“ vyhození figurky.A tak v průběhu velikonočního turnaje nebylo rozdílu mezi nejmladšími a nejstaršími a heslo „pomsta je sladká“ bylo mnohokráte naplněno.Všech 28 účastníků bylo vítězi –cenou jim bylo krásně strávené odpoledne. Ale první můţe být jen jeden.V tomto případě jedna, Markéta Horálková se podepsala na putovní pohár. Blahopřejeme! Další ročník o nejbliţších velikonocích!
Všichni jste zváni.

Vzpomínka na přípravu a roznesení Betlémského světla do domácností v Lovčicích o vánocích. Spolu s přáním hezkých vánočních svátků snad přispělo toto světlo k lepší pohodě a klidu. A byly to hezké chvíle při předání, ale i při přípravě.

Letošní Dětský den byl poznamenán nepřízní počasí. A tak přišla na řadu „mokrá varianta“. Znamenalo to odpoledne
strávené v klubovně hasičů. Ale nuda to určitě nebyla. Řada her, kvízů, soutěţí. Hlavní záţitek? Dravci! I kdyţ jsme
vzhledem k počasí, přišli o ukázky jejich letu venku, uzavřená místnost dala mnohem větší příleţitost bezprostředního
kontaktu. Zajímavá přednáška o historii pouţívání dravých ptáků v minulosti hlavně k lovu, v současnosti k ochraně např.
letištních ploch, určitě obohatila vědomosti nejen dětí, ale i zúčastněných dospělých. A tak dotek a následné fotografování jsou záţitky, které určitě vydrţí.
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Trocha historie :
O počátcích vyučování a stavbě školní budovy v Lovčicích /tehdy ještě Loučicích /
jsem psal v minulých číslech.Jak to bylo dál?
„Slavnost svěcení nové školní budovy v Loučicích konána byla v neděli 14. září
1890 odpoledne. O druhé hodině odpoledne shromáţdili se četní hosté, členové
místní školní rady a obecního výboru, zdejší občanstvo a mládeţ školní u stavení
čís.p.3 pana starosty Josefa Bezubky, kdeţ dříve umístěna byla školní učebna.
Kdyţ k slavnosti zavítal velectěný pan c.k. okresní školní inspektor profesor František Šafránek seřadil se průvod a odebral se ku kříţi stojícímu u mostku naproti
stavení pana Václava Havránka,kdeţ průvod očekával příjezd důstojného duchovenstva,kdyţ přijel důstojný pan farář Zbislavský František Jenček a důstojný pan kaplan Zbislavský František Donát, počala slavnost dle obřadů katolických vzíváním Ducha Svatého i zapěním sboru „ Přijď Svatý Duše“, kterýţ řídil řídící učitel Zbislavský pan František Smutný.
Po tomto obřadě odebral se průvod zpět k stavení pana starosty Josefa Bezubky, kdyţ k shromáţdění zavítal dvojctihodný
pan farář Semtěšský Jan Pelíšek a všechno občanstvo shromáţděno bylo, vystoupil ţák zdejší školy Josef Ruml /z č.14 /
a přednesl proslov.
V jeho závěru řekl :„... Přes onen práh aţ přejdem naposledy a světem kráčet budem dál a dál,dokáţeme,v onom novém domě
vědy Duch ţe Svatý s poţehnáním spočíval...“
načeţ důstojný pan farář Zbislavský František Jenček odpověděl: Kéţ Všemohoucí ráčí splniti dobré předsevzetí vaše, milé
dítky, kéţ Duch Svatý řídíti ráčí vţdy kroky vaše!
Po této odpovědi promluvil k shromáţděným správce zdejší školy učitel Emanuel Klimpl: „Milá mládeţi! Dnes naposledy
sešli jsme se u této místnosti, ve které prvně v Loučicích zřízena byla školní učebna, zde byl náš první útulek v němţ zaznívaly k vám hlasy,které učili vás znáti Boţí přikázání a cvičily vás v počátcích umění a věd pro ţivot potřebných.Dnes opouštíme ten náš první útulek, abychom pokračovali ve vyučování v budově nové, budově to nákladně postavené pro vás. Vaši
rodičové a ostatní občané nelitovali značného nákladu a v tomto tak nešťastném hospodářském roce vystavěli vám pěknou
školní budovu, v které cvičiti a vzdělávati budete ducha svého, aby stali se z vás hodní lidé a dobří občané.
/ po dalších slovech zdůrazňující význam nové školy pro obec a zejména mládež, zakončil řeč slovy..../
Kéţ z té nové školní budovy vychází vţdy mládeţ osvícena Duchem Svatým,nesoucí v nitru svém lásku k Bohu,k jeho Veličenstvu Císaři Pánu, k jasné rodině panovnické, ku své vlasti a svým rodičům! Ta mládeţ školní, to naděj naše, to budoucnost naše a té budoucnosti dej Boţe zdaru!
Průvod opět se seřadil a odebral se k nové školní budově, kde u vchodu očekávaly průvod druţičky, z nichţ vystoupila ţákyně školy zdejší Emilie Částková /z čís.43/ a pravila:„ Vejděteţ jiţ vzácní hosté v tento nový školní chrám, ó ,kde nás své
dítky prosté Boţe račíţ ţehnat sám! Tam my chceme prospívati svatou nebes moudrostí, Bohu k chvále, vlasti k slávě a rodičům k radosti....
Po odpovědi důstojného pana faráře Zbislavského a dvojctihodného pana faráře Semtěšského zahájil slavnost pan starosta
obce zdejší Josef Bezubka následující řečí:
Velectěné shromáţdění! Jménem obce Loučické vítám zde co nejsrdečněji všechny ctěné nám velevzácné hosty, vítám vás
drazí spoluobčané, otcové a matky i vás milé dítky a vůbec všecky, kdoţ jste sem zavítali! / v dalěí části svého vystoupení zdůraznil význam školy pro obec a pro výchovu dětí a mládeže. Z celého projevu je znát hrdost nad vykonanou prací, nad tím jaké dílo se podařilo. A na závěr :
„...Vám velectěný pane c.k. okresní školní inspektore odevzdávám jménem místní školní rady klíč k této školní budově, kteráţ škola kéţ je ku prospěchu mládeţe i vlasti.“
Velectěný pan c.k. okresní školní inspektor profesor František Šafránek přijal laskavě klíč ku školní budově a odevzdal jej
správci školy připomínaje mu těţký a nesnadný úřad učitelský a cíl k němuţ dovedena býti má mládeţ této školy.
Učitel přijav klíč pravil:“ Přijímaje klíč ku školní budově z rukou Vašnostiných slibuji, ţe já a zajisté i moji nástupcové ze
všech sil svých se přičiníme, bychom v této škole vzdělávali mládeţ, aby se z ní stali hodní lidé a dobří občané. /Slavnost

pokračovala dál a její popis je velmi podrobný. Bylo to odrazem důležitosti a i hrdosti, kterou celá obec otevření školy přikládala.
O to více, že škola se otevírala v roce, ve kterém postihly obec pohromy. A tak škola sloužila svému účelu až do roku 1962. A slouží dál jako přirozené místo setkávání,, zábavy, ale i místo získávání informací – máme zde internet.

pohromy roku 1 890
Krupobití stihlo Loučice v pátek dne 27. června 1890. O půl jedné hodině odpoledne počaly padat kroupy aţ velikosti
vlašských ořechů, pak strhl se liják průtrţi mračna podobný. Krupobití trvalo tři čtvrtě hodiny, zničilo veškeré obilí skoro
úplně a poškodilo značně okopaniny.Liják potrhal pole,voda valila se proudem co řeka po silnici od stavení pana Antonína
Pavlíka, čís.48 aţ k mostku, voda z rybníka vystoupila přes hráz a vnikla do stavení u silnice stojících.

Epidemická nemoc „ dusivý kašel“ rozšířila se v zdejší obci mezi školní mládeţí a dítkami dosud škole nedospělými.
Následkem toho bylo k nařízení slavné c.k. okresní školní rady v Čáslavi vyučování přerušeno počínaje dnem 30. června
1890. Nemocí tou onemocnělo 21 školní dítko.
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Pro Vaše plánování a pozvání- termíny dalších akcí: 13. 6. sobota – Rybářské závody dětí
15. 8. sobota – Turnaj v mariáši
12. 9. sobota - Rybářské závody – dospělí
Ukončení prázdnin -

termín upřesníme
26. 9. sobota-Posvícení – country

A mimo to operativně další akce.
Jedno upozornění, oznámení, prosba :
Jak je patrno z první strany, ale hlavně je vidět pouhým okem, rybník je vyčištěn jeho okolí pravidelně a dobře udrţováno.
Začíná pomalu léto. Doufejme, ţe slunných dnů bude dostatečně a budeme stále častěji, zejména děti, vyuţívat moţnosti
příjemného koupání a slunění.Ale nevím jak důrazněji nebo naléhavěji poţádat, poprosit a nevím co, některé majitele pejsků: OKOLÍ RYBNÍKA NENÍ NA VENČENÍ PSŮ !
Většina to ví a chová se podle toho. Kdyţ si někdo nechce dělat nepořádek na svém dvorku nebo zahradě nevím
proč to samé neplatí u prostor,které pouţíváme společně.A proč nebere ohledy ani na děti.Tak ještě jednou:Okolí rybníka
ani rybník není určen k venčení psů. Tak je tam nevoďte! PROSÍM. V okolí Lovčic je místa dost. Děkuji za všechny.

Pokračování povídky – Zazděná paní /z knihy „Kytička pověstí“ autorů J.Mrštíka a J.Prchala/
Konečně se vrátil pan Mikuláš z cest! Ihned pojal podezření proti paní Kartuši a rytíři Vilémovi. Ten však byl předstíranou laskavostí páně Mikulášovou tak oklamán, ţe dokonce pozval paní Kartuši do osamělé lesní chatrče. Paní jeho naléhavé ţádosti vyhověla, ale jenom proto, aby mu pověděla, ţe chce i nadále zůstati věrna svému manţelu. Ale pan Mikuláš
byl zpraven svým sluhou o této schůzce, vnikl do domu, dal Šanovce spoutati a uvrhnouti do temnice. Paní Kartuši po návratu do hradu nazval před hosty, kteří tu právě velebili její ctnost a líbeznost, ţenštinou bez mravů a studu.
Paní Kartuše prchla potom do nejzadnější světničky.Byla pohaněna,uraţena.Nebyla to vlastně ani světnička, byl to jen
rozsáhlejší výstupek v rohu dvou zdí nad příkrou skalou. Měl jediné okno. Rytíř čekal, ţe bude ţádati o milost. Čekal marně. I rozhněval se a dal ji v této světničce zaţiva zazdíti. Nic nepomohly přímluvy a prosby ani hlasité štkaní sběhnuvšího
se sluţebnictva.Ukrutný rytíř vykonal svou pomstu.Lichnická paní byla zaţiva zazděna, a přece nepronesla ani hlásku hrůzy nebo lítosti.
Hned nato dal pan Mikuláš stíti Viléma Šanovce. Teprve od kata se dověděl, ţe to byl jeho nemanţelský syn.
Epík a Václava byli ze sluţby na hradě propuštěny. Uplynulo několik let.
Z jara r. 1516 objevil se v ulicích mladoboleslavských asi sedmdesátiletý vyhublý a sešlý stařec. Byl to pan Mikuláš
Trčka, pán na Lichnici, jenţ přišel do Boleslavě proto, aby si tu napravil svoje zdraví.Provázel ho pouze jediný sluha.Lidé
mu byli protivní, stranil se jich.Jednou kdyţ si zase vyšli na procházku,octli se v krásném údolí, jeţ bylo obklopeno lesem.
V něm se usmívala přívětivá dědinka. Rytíř vstoupil na malý hřbitůvek a usedl na rov pod hustým keřem. Hřbitov byl pohříţen v posvátný klid a blaţený mír. Rytíř počal přemýšleti o svém dosavadním ţivotě. Jeho oběti vystupovali před ním.
Náhle uzřel mezi hroby přicházeti ţenu. Podíval se na ní – a ţasl. Zdálo se mu, ţe vidí svou manţelku. Ústa, líce, čelo, nos
- ano, vţdyť je to ona!
Pozbyl vědomí. Tak ho tu nalezl sluha. Stěţí ho vzkřísili, posadil na koně a odvezl domů. Byl jako zlomen. Cítil, ţe je
jeho ţivota namále.
V hostinci navštívil ho Epík s Václavou, jeţ se stali mezitím šťastnými manţely, a trpělivě jej ošetřovali. Cítě konec ţivota pravil jim:„Víte, ţe si pro mě přišla moje manţelka?“ Mladí lidé byli velice překvapeni, ale rytíř pokračoval:„Vím,ţe
to byla ona, viděl jsem ji tak, jako vidím vás, neříkejte mi, ţe to byl přelud! Ach, jak jsem ji ublíţil!“
Bylo patrno, ţe svého ukrutného činu lituje.
...pokračování příště
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lovčický občasník, vychází občas – jak má vydavatel náladu a chuť, zpravidla 2x ročně, místo vydávání – Lovčice, Evidenční číslo : MK ČR E 16098
vydavatel Jiří Desenský, Lovčice 23, PSČ 286 01

