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Lovčický občasník č.3
Listopad 2005
Několik slov úvodem.
To, ţe bude náš list vycházet pravidelně dvakrát ročně, sebou přineslo nutnost registrace na Ministerstvu
kultury ČR. Znamená to povinnost, zasílat výtisky na dvacet různých institucí / Národní knihovna,
muzea atd. /. Naše zprávy, postřehy, nápady i činy se dostanou do celé republiky .
Nyní k obsahu čísla. Ukazuje se, ţe za půl roku se stane mnoho věcí, které stojí za zaznamenání.
A to v pozitivním i v negativním . Zejména ty negativní a nebo mírněji řečeno kritické zprávy zveřejňujeme proto, abychom vyprovokovali nápravu. Jsme tak malá vesnice, ţe je nemoţné vymlouvat se na
někoho „ z venku „ , „na někoho cizího“. Buď jsme to my, někdo koho známe, nebo o tom víme.
Nebuďme lhostejní a dokaţme si říct : „ To jsi udělal ty . To udělali tvoje děti.“ A dokaţme to přijmout
a zejména napravit. Nikdo za nás nic neudělá. Budeme v tom ţít. Co je to za „hrdinství“ oklamat
sousedy, spolubydlící. Nemluvě uţ o příkladu pro vlastní děti, protoţe jednou se tak budou chovat k nám.
Nově chceme pravidelně informovat o zajímavostech nejbliţšího okolí.

Ta voda se snad vrátila !
Vysvětlení letošních dvou záplav v letním období máme různá. Vliv lidstva na počasí, změna klimatu atd.
Asi není pamětníka takového přívalového lijáku, kdy se během dvaceti minut naplnil prázdný rybník a ještě
z
zbylo dost vody na škody. A kdyţ byl rybník vyčištěn / a děkovat lze nevelké skupině „domorodců“ /, škody
eliminovány, přišla další nová průtrţ s podobným výsledkem.
Proč říkám, ţe se snad voda vrátila? Vzpomněl jsem si na staré zápisy, kde se hovoří o Loučickém rybníku.
Rybník dosahoval kdysi přes celou původní parcelu č. 310 / dnes je to pravá strana Hojšina / a dále přes obecní „býkovku“
aţ k „dolské cestě“. Celý lovčický katastr býval prý velice močálovitý.Tak například „Nad Dolcemi“ se dříve říkávalo „V sítinách“ a tam pak dále k Bousovu se říká „V kalíštích“. Tam „V kalíštích“ se stahovala voda a bez přestání proudila do našich
„Dolců“ a dále do rybníka. A jelikoţ měla prudký spád, odnášela sebou náplav a rybník se stále zanášel a tak se přirozenou cestou
zmenšoval a zmenšoval. Profil krajiny ale zůstal! A tak při přívalovém lijáku má voda přirozenou snahu, zaplnit původní rybník-svůj dávný domov.

To jsou oni! Utahaní, zablácení, bolaví. Ale spokojení. Zvládli to!
„TO“ byly následky první povodně. Nikdo netušil co přijde.

!

Je to splav, nebo naše koupaliště ? Tak to vypadalo!

Nejhorší je, ţe se dá jenom čekat, kam aţ voda dosáhne.

Uhodnete, kde vznikl takový rybník?
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A bylo také vedro !
To abychom si léto uţili.

Teplo bylo příjemné pro pořádání tradičních akcí. Takhle spokojený výraz můţeme vidět na
Ještě, ţe rybářské závody proběhly před potopami. všech akcích pro děti.
To bylo ještě dost ryb. „ A je tam.“

Prvního turnaje v mariáši se zúčastnilo dvanáct obyvatel a chalupářů . Věřme, ţe vznikla nová tradice. Příjemně strávené odpoledne a spokojenost mariášníků je dobrý předpoklad.
Neckyády měla menší účast. Ale těm, kteří přišli a hlavně se
aktivně zapojili, to nevadilo. Počasí to jistilo, nebylo co řešit.

Taková „strašidla“ dělají rozloučení s prázdninami zajímavé i
pro tatínky a mladé muţe.Jó, ta móda je krásná! A holky taky.

Vyplnění volného času dětí je na malé vesnici vţdy problém.
O to více zaslouţí ocenění, o prázdninách kaţdodenní a v současnosti častý trénink fotbalu. Miloš Horálek a Ivan Mudroch
se věnují zlepšování dovedností fotbalistů opravdu pravidelně.
Foto je ze zápasu s druţstvem Starkoče
.
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Bílé Podolí – naše středisková obec. Co o ní víme? Většina z nás nic moc. Tak tedy:
První písemná zpráva o Bílém Podolí pochází ze zakládací listiny Ronova nad Doubravou z roku 1307,
kde se píše, ţe Oldřich z Lichtenburka / Lichnice / povolal sobě na pomoc rychtáře Gottfrieda z Podolí,
aby téţ přivedl lidi k zaloţení města Ronov nad Doubravou. Dokládá to i skutečnost, ţe náměstí v Ronově je zaloţeno podobně jako náměstí v Bílém Podolí.
Jak vznikl název Bílé Podolí ? V nejstarších archivních spisech je vţdy osada pojmenována Podol.
Podol-Podolí je přirozené pojmenování a značí vţdy rovinu pod kopcem nebo v tomto případě pod Ţeleznými horami. Později, asi v polovině 16. století, byla osada pojmenována Bílý Podol. Proč vzniklo
nebo kým bylo stanoveno pojmenování Bílý není přesně známo. Jedna varianta určuje původ od bílého
opukového podloţí, druhá od toho, ţe všichni osadníci v 16.století bílili své domy vápnem, které se pálilo
v nedaleké Semtěši a bylo snadno k dostání. Jiţ roku 1687 bylo Bílé Podolí povýšeno na městečko a v roce 1853 bylo zařazeno mezi zemská města . V té době zde ţilo přes 700 obyvatel. Od roku 1964, kdy byla z Bílého Podolí vytvořena středisková obec, sem
spadaly Semtěš, Starkoč, Zaříčany a Lovčice. Po roce 1989 se Starkoč osamostatnila.

Objev! Pod podlahou ve škole se našly mince ! Poklad?
V bývalé škole probíhají opravy a při výměně podlahy v jedné z místností
byly objeveny čtyři drobné mince. Je to poklad? Mají cenu ?
Určitě ne finanční. Ale pocit, ţe se jedná o mince, se kterými se platilo
v době a místě vzniku školy jim dává cenu pro nás lovčičáky. Jaké jsou to
mince? 2haléř z roku 1896 a 1902, 20haléř z r. 1895, 1koruna z r. 1946.
Ale čím se vlastně v r.1896 platilo? Tak tedy trochu historie z numismatiky.
Pokles ceny stříbra od 70tých let 19. století způsoboval rakouskému /resp.
rakousko-uherskému/ státu četné problémy. Ty postupně způsobily zrušení
vazby rakouské měny na stříbro /1879/. V peněţním oběhu začaly vysoce
převaţovat papírové peníze. V roce 1892 došlo k rozhodnutí o zavedení nové
měny. Ta byla vyhlášena 11.8.1892. Aby byla odlišena od předchozí, stala
se základní měnovou jednotkou KORUNA, dělená na 100 haléřů. Rakouský zlatý měl proti koruně hodnotu 2:1.Deset korun
mělo tedy hodnotu 5 zlatých. Z toho vzniklo lidové označení desetikoruny „ pětka „.

Co to byl výměnek ?
Kaţdou chvíli nás sdělovací prostředky informují o problémech souţití rodičů s dětmi, o tom jak mnohdy děti zapomenou na
samozřejmou úctu k rodičům a povinnost se o ně postarat. Kdyţ jsem se probíral starými smlouvami, kterými rodiče postupovali
domy dětem, uvědomil jsem si, ţe nejde o nic nového. Rozdíl je v tom, ţe to co nám připadá „neslušné“ bylo tehdy součástí
většiny smluv. To je ten doţivotní bezplatný výměnek, sluţebnost bytu a důchod. O podrobnosti svědčí 1,5 stránky jej popisující.
Alespoň výňatky na ukázku :
„…vyhraţuje si postupující pro sebe tento doţivotní, bezplatný výměnek a sluţebnost bytu a důchod: Za byt výhradné uţívání
jedné světnice, … jiţ je pan nastupující povinnen opatřiti kachlovými kamny s troubou na pečení, … společné uţívání síně s právem míti v ní postavenou vařenku, … uţívání studny s právem čerpati vodu čerpadly pána hospodáře….atd.
Za výměnek: kaţdoročně: 2q pšenice a 2q ţita vesměs dobrého předního zrna, …6 kq čerstvého dobře vytlačeného tvarohu kravského, 3 kopy čerstvých slepičích vajec, 3 kq cikorky, … 5 kq čerstvého vepřového masa z dobře prokrmeného vepře k dodání
na poţádání v zimní době, … 1 dobře prokrmenou husu koncem října, …. kaţdého čtvrt roku na přilepšenou 50 Kč ,… a konečně kaţdodenně půl litru čerstvě nadojeného,neodstředěného kravského mléka.
Pan nastupující je povinnen poskytnouti paní postupující potřebnou obsluhu , léky opatřiti a v případě úmrtí vypraviti ji stavu
jejímu přiměřený křesťanský pohřeb.
Byla to dobrá pojistka na případné problémy, alespoň z hlediska hmotného zabezpečení. A protoţe to bylo zvykem nikdo se nedivil ani neuráţel.

Tři kritická ohlédnutí :
První: Tento obrázek je určen zejména těm „hrdinům“,
kteří zapálili velký stan. Musí být na sebe opravdu „hrdí“:
Zničili majetek, nepřiznali se. Prostě zbabělci. A bylo to
místo kde se scházeli většinou mladí lidé.
Jenom jeden vzkaz. A to předpokládám, ţe to bylo
neúmyslné a nechtěné. Kaţdému z nás se můţe přihodit,
ţe zaviní něco co nechtěl. Způsobí škodu. Nést odpovědnost,
to je chlapské chování./nepředpokládám,ţe to udělalo děvče/
Vţdycky budeš vědět, ţe jsi to udělal ty ! A časem to budou
vědět všichni.
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Druhé:

Třetí:

Tak takhle to vypadá v naší čekárně. Ale nevím, jestli to
lze nazývat čekárnou.Kdo by v tom čekal a taky na co.
Babička říkala, ţe jedině na svrab a neštovice. Děvčata
opravdu se vám dvoří kluci v tomhle chlívku? Z krabiček cigaret a vajglů by byla docela slušná sbírka.
Rozlámat lavičku je opravdu výraz siláctví ! Ţe se ale
brání.

Všichni to známe. Jedeme autem, na kole, jdeme pěšky a příjemná
cesta je pokaţena modrým pytlem s odpadky v příkopě Jsme rozlobeni!
Právem ! I okolo Lovčic taková místa jsou. Je aţ neuvěřitelné, jak si
dokáţeme ničit prostředí. A to např. voda z Cihelny plní značnou část
studní. Tajné vyhazování plastů, dokonce lednička, různý odpad.
Vrcholem jsou rady přespolním, kde vyhodit odpad. Uţ se podařilo ve
dvou případech pachatele donutit k odvezení. Zatím anonymně.
Poznáváte svůj majetek_?

Několik čísel uveřejníme na pokračování pověst o Čertově dole. Je z knihy „Kytička pověstí“ , tak jak ji sebrali a upravili
ve sbírku J. Mrštík a J. Prchal za účasti učitelstva okresu čáslavského.
Josef Ptáček – ČERTŮV DŮL – MODLICÍ DŮL
Slunce krvavě zapadalo za Kaňkovské vrchy. Louky voněly červnovým dechem. Lidé se vraceli ke svým příbytkům. Byli
unaveni.
V Lovčicích u Koudelků bylo ještě teď, v podvečer, ţivo, třebaţe se přičiňovali v palčivém odpoledni, aby byli brzy hotovi.
Všichni se těšili, ţe dnes přijde těšitel duší, kazatel Jan Podolský 1). Jak dávno tomu, co ho neviděli, ač byl z blízka !
Byly zlé doby, a proto se musili pozůstalí bratři se svou biblí skrývati. Zrádců přibývalo. Naoko klonili se ke zbytku Českých
bratří, naoko s nimi souhlasili, ale zatím hleděli se dopátrati míst jejich tajných schůzek, aby je pak za mrzký peníz mohli
vydati v moc nepřátel.
„Dnes jako bych byla ani nepracovala,“ pravila Barunka Koudelkova, kdyţ se vrátila domů. „Nic nejsem unavena.“
„No, vidíš, já také,“ řekl její starší bratr Václav.
„A víš, proč to je, Barunko? Protoţe máš dnes velkou radost. Ano, radost máme všichni, z celého okolí“ z Vinař, Bousova,
Lipovce, Podhořan, Semtěše i Starkoče. Dnes budeme v místě, které málokdo zná, kterému se mnozí vyhýbají. Ţe prý tam
straší. To je právě naše záchrana, neboť jinak bychom se jiţ trápili v Ţehušicích ve vězení. Máme sice tajnou skrýši v semtěšských lesích, ale tato je nám bliţší a také milejší. Však do ní bratři rádi chvátají.“
„Jen aby nás někdo nezradil! Jsme příliš důvěřiví, málo opatrní. Nemáme stráţí, jeţ by nás včas varovaly. Ponoříme se
v náboţné rozjímání a na ostatní nemyslíme,“ posteskla si Barunka.
„Buď klidná!“ usmál se bratr. „Uţ tak dlouho tam chodíme, a dosud se nikdo neodváţil nás udati.“
Chtěl sestru uklidnit, ale sám tajně povzdechl: „Jen, aby nám nepřátelé něco zlého neučinili! Starkočský kostelník Havrda se
mi věru nelíbí. Tak poťouchle mluví, kdyţ se sejdeme v poli „Na drahách“. Ten by nás nejspíše mohl udati, neboť je
o něm známo jak se na peníze třese.
Pokračování příště

Tak to je historie. Š k o d a !
Ještě k záchraným pracem
To je strašidlo ?
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