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„Jirko, Jirko, Jirko. Nějak se ti do dalšího čísla občasníku nechce, ale musíš.“ Takhle a podobně jsem se
přesvědčoval, abych zasedl a začal psát. Ne, ţe by nebylo co. Půl rok to byl bohatý. Na pořádané akce,
údrţbu a opravy obce, v neposlední řadě komunální volby a našlo by se další.
Tak snad na začátek volby. Byly komunální. To znamená, ţe jsme volili své zástupce, kteří budou
další čtyři roky spolurozhodovat o rozvoji našich obcí, řešit koncepční otázky i otázky denního ţivota.
Bohuţel moc Lovčičáků chuť a i odvahu na to „ jít do voleb“ nenašlo. Vlastně kandidovali jenom dva.
Zvolena byla Alena Vančurová. Oproti třem zastupitelům a jednomu místu v radě obce v minulých volbách je to málo. Tak kdo nám „vládne“?/ rada obce/
starosta : Čepek Václav
místostarostka: Popelková Libuše členové rady: Hanousek Jaroslav, Štoček Jaroslav, Vraný Libor
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při správě obce.

č.5
Nedá mi to, abych nejdříve nevzpomněl na nejviditelnější . Chodili jsme okolo té hrůzy a pomalu si zvykali. Na co? Ţe to tak je.
Mladí tady měli místo svých schůzek, starší a staří mentorovali, ţe to dříve nebývalo. Ale hlavně to byla ostuda nás VŠECH.
Je dobře, ţe je to pryč. Teď je jenom na nás, jak dlouho se dokáţeme chovat normálně. To je neničit a kdyţ uţ se něco stane,
tak to napravit. Vpravo je příklad.
Starší obyvatelé obce pamatují dobu
kdy se ve škole učilo. Loni se opravila jedna třída, letos přiloţili ruku k dílu nejenom hasiči, ale i chalupáři.
Martin Viták se svými pracovníky zdarma vybrousili a natřeli prkenou podlahu, my ostatní jsme obloţili , vymalovali, uklidili. Výsledek? Pro všechny velké, příjemné překvapení .
oZVe se AutOR ?
První akcí byl 2. ročník turnaje v mariáši. Dvacet účastníků znamená , ţe
zájem o změření sil, ale hlavně příjemně strávené odpoledne, stoupá.
Vítěz : Teplý Josef – Semtěš
foto vlevo : tři nejlepší účastníci
Pravidelné vyuţití této místnosti se teprve hledá, ale určitě najde. Za pomoci a přispění sponzorů zde bylo vytvořeno internetové pracoviště. Je tu tedy nová moţnost pro všechny.
Přijďte to zkusit.

-2–
V minulém čísle jsem psal o posvícení. Co to je, kdy se slavilo. Hasiči zorganizovali „ posvícenský country večer“.
Hojná účast, skvělá muzika, tanec, posvícenské koláče, prostě vše co k vydařenému posvícení patří. Nevím, kde
všude byla v neděli k obědu husa , ale určitě v některých domácnostech měli co dělat, aby k obědu vstali.

To vlevo je pozvánka na pokus dospěukázat mládeţi, jak se ty ryby chytají.
Přípravy dokonalé, vybavení skvělé,ryby nenakrmené. Výsledek? TŘI RYBY!
No ryby… 7,5cm, 10cm, a jedna ryba.
Vítězka Veronika Binderová a všichni
zúčastnění. Večer to odneslo prasátko
na roţni, rybáři přidali zaručené příběhy
co kdo velkého chytil /tedy někdy jindy/.
K tradičně vydařené akci patří dětský den. Odpoledne plné her, dobré nálady, soutěţení. Organizátoři vţdy doufají,ţe
dobré počasí pomůţe zúročit přípravu. A letos bylo dobré.

Trefit malou branku vypadá jednoduše,
ale i větší borci ve vypjatých situacích
zklamou. Tohle vypadá dobře!

Hledání pětikoruny v pytli mezi různými
„nechutnostmi“ je opravdu odvaha.
A mám ji ! ALE…
Nejoblíbenější okamţik. Dělení
cen. Je vidět, ţe bylo co dělit.
Díky sponzorům, pořádajícím
hasičům, obecnímu úřadu, rodičům dětí i přihlíţejícím.
Spokojené děti i pořadatelé ještě jednou děkují.
Dole:fotbal a léto to je pravidlo.
Pohyb je zdravý a příjemný. Tedy, pro všechny to neplatí .

… “TO NENÍ PĚTIKORUNA“
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Minule jsem popisoval některá místa v obci. . Vedle zmiňovaného kříţku
a zvoničky stojí pomník padlým spoluobčanů v 1. světové válce. Byl postave v r.1933 celkovým nákladem 9 000,-Kč. Tyto peníze opatřil „ Honební
výbor „ z nájmů z místní honitby, kterých se občané dobrovolně po řadu let
zříkali ve prospěch pomníku a tak vznikl „Fond na postavení pomníku padlých“ Pomník je dílem pana Borovičky, sochaře z Čáslavi. Kolem pomníku
byla zřízena zahrádka. Pomník by slavnostně odhalen 29. října 1933.
Jak vyplývá ze zápisů 1.světová válka velmi zasáhla do ţivota všech obyvatel. Celkem ji jako vojáci prodělalo 55 muţů. 13 z nich padlo.
Kdyţ byla 26. července 1914, na sv..Annu, v obci vyvěšena mobilizační vyhláška tvořily se všude hloučky lidí, rokovalo se jen o válce, na všech bylo znát překvapení, polekání, zamlklost. A jiţ se také
vypravovali vojáci – záloţníci první výzvy ke svým plukům a za nimi v krátké době následovala výzva druhá. Všude loučení,
všude samý pláč . A tak se ze vsi ztrácel jeden ročník po druhém, aţ zůstali doma jen nevojáci. Ale i na ty došlo. V létech
1916-18 nastaly odvody všech muţů aţ do 50ti let a zároveň v r.1917 došlo na 18tileté chlapce.
Ani ti, kteří zůstali doma to neměli lehké. V letech 1914-15 bylo ještě všeho dost. Jiţ v roce 1916 se začal projevovat nedostatek potravin , surovin i peněz. Proto rakouská vláda vypsala válečné půjčky. Lidé byli k upisování válečných půjček různým
způsobem přinucováni. Muţům kteří byli doma bylo hrozeno, ţe musí narukovat, vojáci zase nedostali dovolenou. I obce byly
nuceny k upisování na rakouské válečné půjčky. Obecní úřad Lovčice upsal za obec na váleč. půjčku 19 000 Kor. A co tisíc
upsali občané. Protoţe se začalo nedostávat potravin, nařídili v r.1916 úřady kolik obilí a brambor si smí zemědělec ponechat.
Ostatní musel za předepsanou cenu přenechat úřadům. Ještě větší nouze nastala v r.1917. Veškeré potraviny a domácí potřeby
prodávali se lidem jen v určitém mnoţství na osobu. Vydávali se na lístky : chleba na chlebenky, cukr na cukřenky, podobně
byly lístky na kávu, mýdlo, petrolej, na kouření aj. I vojáci psali domů, ţe mají hlad a za peníze nemohou nic dostat. I bylo povoleno posílat za vojáky pětikilové balíčky s potravinami.
Na jaře přišel do vsi obilní komisař a pořídil soupis kolik plochy osel ten který hospodář pšenicí, ţitem, brambory atd. Z toho
se vypočetlo, kolik q čeho sklidí. Ponechat si směl je na osev a na svoji spotřebu. Počítalo se na jeden den na osobu lehce pracující 300g, těţce pracující 366g. Byla ale nouze i o látky, šaty, boty apod. Obchodníci nechtěli prodávat za peníze jen vyměňovali za ţivobytí čili aprovisaci. Proto hospodáři si potřebovali ponechat více obilí a brambor a proto kaţdý schovával kam
mohl.Dělaly se falešné štíty, různé příčky, přezdívali se sklepy, dělali se jámy na zahradách aj.Po ţních přišla komise, tj. obilní
komisař, 6 – 10 vojáků a starosta, a začali rekvírovat. Komisař otevřel knihu a přečetl kolik obilí má hospodář odvézti do Vrdů
k ţidovi Brodovi, který byl komisionářem pro okolní obce.Hospodář ovšem namítal, ţe tolik nemá a tu komisař nařídil prohlídku. Vojáci vše přehrabovali, do slámy a do hnoje píchali a běda kdyţ něco našli.Nejen, ţe vše zabavili, ale byla i pěkná pokuta.
Postupem doby se rekvíroval i dobytek, v roce 1918 byly nařízeny dva bezmasé dny v týdnu. Znamenalo to, ţe kaţdou středu
a pátek nesměl nikdo jíst ţádné maso. Starosta měl právo v tyto dny se podívat po staveních, co se kde vaří a jí. Přestupek se
trestal pokutou nebo vězením.
Utrpení přinesla válka všem hodně. A tak kdyţ roku 1918 skončila, bylo všude plno nadšení. Byl konec Rakouska, kterému
v Lovčicích vystrojili pohřeb.U kříţku byly akáty,vysazené zde na jubileum panování císaře Františka Josefa I.Z těchto jubilejních akátů byla uříznuta ratolest a nesena v průvodu s hudbou do „Cihelny“ a zde za zpěvu a deklamací zakopána na mršníku.
Tak bylo v Lovčicích pochováno staré Rakousko. V roce 1919 byly vypsány všude volby do obcí. Novým starostou by zvolen
domkář Čeněk Šrámek.
Teď trochu veseleji. Získané archiválie ukrývají i popis jiných událostí. Také vznik některých stavení není bez zajímavosti.
Domek č. 56 a co předcházelo jeho stavbě.
Jednoho večera se sešli v hospodě zdejší sedláci, zasedli k jednomu stolu a popíjeli. Bylo tu skoro celé obecní zastupitelstvo
a mezi nimi i chalupník V.Libčanský z čísla 20. Člověk veselý, náruţivý lovec a výborný střelec. U druhého stolu zasedli zase
ti chudší, baráčníci a dělníci. Mezi nimi byl i Jirka Černovský, všeobecně zvaný „Hainábr“, povoláním cestář a velký přítel moku. Za něho sedláci něco poplatili a kdyţ byla jiţ „nálada“, zvolal Libčanský: „ Hainábře, vo co, ţe ti s mou bouchačkou ustřelím s hlavy z čepice toho vorlíka!“ Sázka uzavřena! Hainábr se postavil s čepicí na hlavě do jednoho kouta,Libčanský s flintoudvojkou do druhého a – bác. Rána houkla,broky hvizdly. Uletěl nejen „vorlík“,ale i celá čepice, chumáč vlasů a zkrátka, mohlo
to míti soudní dohru, ale nemělo. Hainbár dostal na kopci od obce zdarma stavební místo, sousedé od hospodského stolu mu
svezli zdarma materiál, domek mu postavili a bylo dobře.
Trochu podzimního fotografova zavzpomínání na léto a jeho zákoutí. Ţádné otázky. Jsou to naše holky.
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Jestli-ţe o něčem můţeme mluvit jako o zvláštnosti z pořádaných akcí, potom je to loučení s prázdninami spojené
se strašidelnou trasou. I kdyţ by byla vhodná inovace, kaţdý rok je na co vzpomínat. Vţdy se najde strašidlo nové,
neokoukané. Několik fotografií jenom tuto skutečnost potvrzuje.

I takováhle mumie má mít při přepravě bezpečnostní pás.

Jeden z těch,kteří budou hůř usínat

To je spíš hodná babička neţ strašidelná bába.

Tak nevím slibuje účastník nebo strašidlo

Teď uţ je dobře – dělení cen

Josef Ptáček - ČERTŮV DŮL – MODLÍCÍ DŮL / pokračování /
Nelitovali daleké cesty. Jsouť tu bratří ze Semtěš, z Podhořan, Horákové ze Starkoče, Petr, Crkalové, Doleţal, Novák, Ptáčkové,
Horký se ţenami a s dospělými dětmi, z Lipovce Štajner, Horký, Vraný, z Vinař Horákové s Merunkou, ano i Michálek z Ronova a jmenovaní jiţ bratří z Lovčic! Jiţ si ruce podávají a přitlumeně mezi sebou hovoří. Mají dnes velké obavy.
Poslední přišli podolští a v jejich průvodu očekávaný kazatel. Ten uvítav se s nimi, započal. Zpívána milá známá píseň :
Jako holubička tichá
do rozsedlin skal pospíchá,
před bouří se ukrývá,
tak se duše - - - - - - - - - - Nedozpívali. V polovici písně kdosi zvolal : „Jsme zrazeni!“ Co teď? Šum i hluk se ozývá zpředu i ze zadu. To se na ně
pěkně připravili! Teď není moţno uniknouti! Zmalátněnost ovládla shromáţdění, bezradnost sedla na všecky. Ale starý Koudelka nepociťuje strachu. „Pojďte tiše za mnou!“ velí. A uţ je vede tajnou stezkou k nynější Vinici. Chůze nebyla pohodlná.
Druh za druhem mlčky kráčel za svým vůdcem, který jim potom označil, kudy se dostati ke svým domovům.
Závěr příště
„Jsem Váš pánové“ – jak to dopadlo?

Jaké to bylo zahájení? Nebo ukončení?

Důleţitá je dobrá nálada
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