Lovčický občasník č.2
duben 2005
Druhé číslo . I tak jednoduše se dá vyjádřit skutečnost, že se daří plnit předsevzetí o vydávání informačního a trochu vzdělávacího listu. Tradice to ještě
není, ale doufejme , že její začátek ano. Ohlas na první číslo, přes jeho
amatérskou výrobu byl povzbuzením.
Dalším cílem je zapojit další „ lovčičáky“. Osobní vzpomínky, vážné nebo
humorné, vyprávění našich předků, pověsti, ale i připomínky a názory k současným problémům. Dnešní první příspěvek je dokladem toho, že ani literální
tvorba není tabu. Tak vzpomínejte a pište. Pro pobavení i pro poznání těch,
kteří tu dobu nemohou pamatovat.
První výstava soustředěných dokumentů a fotografií potvrdila, že o to,
vědět kde žiji, kde mám chalupu, má zájem většina obyvatel a chalupářů.
Soustředění, vzpomínání,
identifikace osob na fotografiích , poznání, že se nepoznáváme, diskuze o tom kdo má
pravdu.
To byly nejčastější reakce, i důvod přivést další návštěvníky.
I článek v Kutnohorském deníku
přispěl k širší popularizaci
Lovčic.
Sbor dobrovolných hasičů bilancoval svou činnost a plánoval rok 2005. To, že akcí, brigád i dalších aktivit
nebylo málo jsme zachytili v minulém čísle. Bilancování proto bylo příjemné a dalo prostor, mimo další plánování i
zábavě a gurmánským zážitkům.

Zima!
Dvě připomenutí zimního období.
Mikuláš je znamením, ţe přichází
období radosti, zvláště pro děti . Ale
letošní zima udeřila aţ v únoru. Sněhu napadlo tolik, jako uţ dlouhá léta
ne. O takové zimě budeme jednou vyprávět potomkům se slovy: „ Jo, to
dříve bývaly jiné zimy. A toho sněhu.“
Sněhuláci by to mohly potvrdit, ale
jaro vykonalo své.
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Jak se kde říkalo a říká.
„V Dolcích“, „po Drátěnce“, „ na Hojšině“, to jsou určení míst, které pouţívají zejména dříve narození Lovčičáci.
Připomenout si, jak se kde říkalo a mnohdy říká, určitě není na škodu
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V minulém čísle jsme zaznamenali význam názvů částí obce Ohrada, V Ohrádkách. Nyní se pokusíme
vysvětlit další názvy. Základem je historie Lovčic tak, jak ji zaznamenal před r. 1927 po vzoru „lidových písmáků“
Jan Doškář, domkář v Lovčicích.
„Vohrádka“ - půda zde bývala velmi mokrá. Postupem doby vyschla a od r. 1910 byla i částečně odvodněna. Na
tomto místě byla zřízena školka pro pěstování ovocných stromků. Zásluhu na tom měl tehdejší správce školy Jan
Žďárský, který byl velkým pěstitelem. Školka byla zrušena r. 1928. Pravděpodobně jako následek kruté zimy
1928/29, kdy zmrzlo velké mnoţství stromů.
Nyní půjdeme ke „Třem záhonům“. Zde bývalo dříve dlouho mokro a proto se zde orávalo „do třech záhonů“,
tj. asi tak, ţe se jedna brázda vyorala a dvě se na ni přihodily. Tak ţe to tvořilo záhony.
„Na korcích“ – zde se původně všude říkalo „Na hřibovech“. Ale kdyţ byla zrušena robota, propachtovali páni
ze Ţehušic většinu dvorů jednotlivcům, tedy i dvůr Lovčice. Protoţe pole „Na hřibovech“ byla ode dvora velmi
vzdálena, byla rozdělena na korce a tyto díly propachtovány drobným lidem. Odtud jméno „Na korcích“.
„Písník“ – obecní písník na ploše asi 8 arů. Většina staveb v Lovčicích je postavena z tohoto písku.
„Čertův důl“ – Čerťák – o jeho historii na jiném místě v občasníku.
„Drátěnka“ – silnici „Na drátěnce“ stavěla obec svým nákladem v roce 1902 a měla ji po několik roků ve své reţii.
Pak ji převzal čáslavský okres. Dříve tady vedla pouze chatrná obecní cesta, takţe na podzim se řepné řízky
z cukrovaru Bučice vozily po státní silnici přes Bělovák a pak teprve po okresní silnici ke dvoru a pak do Lovčic.
„ Mezi lohy“ – od obecního lomu směrem ke státní silnici rozkládá se místní trať „ Mezi lohy“
„Jandáčkovo“ – části této trati nahoře nad lomem se říká „Jandáčkovo“ nebo „Na Jandáčkových“. Proč? Za časů
roboty byl ve Starkoči dvůr a v něm byl drábem nějaký Jandečka. Byl to prý chlapík černý jako cikán a na robotníky
velmi zlý. Stále uţíval karabáče, takţe mu robotníci přísahali pomstu. Jednou k večeru vyšel si Jandečka a puškou a
se psem k Lovčicím. Byla jiţ tma, kdyţ lidé zaslechli z těchto míst střelné rány, ale domnívali se ţe to střelil Jandečka
na zvěř. Kdyţ však v noci Jandečka domů nepřišel a pes přiběhl do Starkoče sám a zuřivě štěkal, šli ho hledat. Pes je
zavedl na místo, kde leţel Jandečka zastřelen.
„ Pode dvorem“ – nyní se podíváme pode dvůr. Zde bývala dříve jen obecní cesta. Nynější silnice byla postavena
v r. 1889 a stavěla se natřikrát

-3„ Mastné krámy“ – Nalevo /na východ/ od této silnice jsou „Mastné krámy“. Tato pole mají půdu jílovitou,
těţkou, čili „mastnou“. Odtud jméno trati.
„Salomína“ – Jdeme-li od Masných krámů k východu, přijdeme do „Salomíny“, kde stávala řada pěkných topolů.
„Závěrka“ – ze „Salomíny“ přijdeme dále do „Závěrek“, kterými se náš katastr zavírá.
„ Hojšin“ – jiţ v roce 1920 vykoupili si občané v Lovčicích parc. č. 307 tzv. „Štěpnici“ a rozdělili ji na stavební
místa. Jedna míra za 700,-Kč. A začalo se stavět. Po válce se postavilo 18 nových stavení a tak vznikla za rybníkem
pěkná, nová ulice. Ulice dostala od místních jméno „Hojšín“/ od obce Hoješín na Ţelezných horách/.
„Doubrava“, „Dolce“, „Cihelna“ – z Lovčic vede také silnice k Bousovu, která byla také stavěna na třikrát. Je
stavěna z opuky ze zdejšího lomu. Od této silnice vpravo, tedy k jihu, jsou místní trati „Doubrava“, „Dolce“ a
směrem k vinařské silnici je „Cihelna“. V „Cihelně“ je dosud dost cihlářské hlíny a také se zde dříve cihly pálily.
asi okolo roku 1860. Jako cihláři pracovali zde Kvačkové, otec se synem. Z těchto zdejších cihel byla postavena
v Lovčicích č.p. 9, 31,48 aj.
Uprostřed „Cihelny“ býval rybníček, do kterého tekla po celý rok voda z horního paloučku. V „Cihelně“ za starších
dob pásával obecní slouha vepřový dobytek, později pásával zde obecní pasák dobytek hovězí.
Okolo r. 1882 za starosty Václ. Havránka č.p.9 byla „Cihelna“ vysázena košatými topoly, které zde velmi dobře
rostly. Tyto topoly byly vykáceny r. 1901 a dva roky nato, tedy r. 1903 vysázena byla „Cihelna“ třešněmi. Tak
vznikla třešňovka jejíţ zbytky jsou patrny i nyní.
Je skoro jisté, ţe uvedené názvy nejsou úplné . Proto děkujeme předem za doplnění nebo upřesnění.

Z dnešních dnů

Takový radikální zásah, jaký si vyţádal stav lip
naproti autobusové zastávky se nedělá lehce.
Ale padající větve i nebezpečí pádu celých stromů
a následného zranění jinou moţnost nepřipouštěly.
Budou vysazeny nové stromky a tak je ta lítost menší.

Nová podoba brány na hřbitově
Příjemné překvapení

Upozornění – připomenutí
- do konce května je třeba zaplatit daň z nemovitostí
- někteří z nás doposud neuhradili poplatek za svoz
a likvidaci odpadu :
chalupáři 500,-Kč/dům/rok,
obyvatelé 400,-Kč/rok/osoba, 200,-Kč/rok/dítě

Tak to je nepříjemné překvapení. Ale vlastně to
překvapení bohuţel není. Doma si to neděláme.
- poplatek ze psů – uţ měl být zaplacen
Venku to není naše? A ono je ! Ţijeme tady !!!
- 13 – 15. 5. bude přistaven kontejner / lino, textil, apod. /
Neměl by být problém to nedělat !!
- 8. 7. 8,00 hod. proběhne svoz nebezpečného odpadu

-4-

Co to je ?
To není kvíz. Takové hromádky potkáváme po Lovčicích dosti často.
Ani to není výtka našim psím kamarádům. Je to ale výtka jejím
Zachovávat pořádek , uklidit po sobě / a nečistoty našich psů jsou naše / to
je normální slušné chování. Všímejme si! Jde i o zdraví našich dětí.
Kdo na to potřebuje úřední „befel“, tu je:
Obecně závazná vyhláška obce Bílé Podolí č. 3/2003 / výtah /
- chovatelé jsou povinni : dbát, aby zvířata neznečišťovala společné
prostory obytných domů, chodníky, veřejná prostranství, vodní nádrţe,
potoky, květinové záhony a trávníky
neprodleně odstranit nečistotu způsobenou zvířetem
zamezit volnému pobíhání zvířat na všech veřejných prostranstvích v celém územním obvodu obce
není dovoleno přivádět zvířata na místa, kde si hrají děti, hřiště, pískoviště, koupaliště, na
hřbitovy, a dalších prostorů opatřených zákazem

K zaznamenání do kalendáře
Pálení čarodějnic 30. 4. 2005 / od 20,00 /
Rybářské závody 21. 5. 2005 / od 14,00 - účastnický poplatek 20,-Kč /
Čištění rybníka
28. 5. 2005 / košťata a lopaty sebou; očekáváni jsou děti i tátové /
Neckyáda
5. 7. 2005 / co nejvíce plavidel a účasti na soutěžích /
Ukončení prázdnin 27. 8. 2005 / strašidla se už těší /
Změna termínu je moţná zejména pro špatné počasí.
V prázdninovém období proběhne turnaj v mariáši. / termín bude upřesněn /
Nabitý program, který pro všechny připravuje Sbor dobrovolných hasičů, lovčičáci i chalupáři. Mnoho práce je
odměněno spokojeností dětí, organizátorů i všech zúčastněných.
Několik fotografií z minulých let.

Květnové čištění rybníku je základem dobrého koupání po celý rok.

Stále je na co koukat.
No, neţijeme v pěkné vesnici?

Účastníci rybářských závodů plni očekávání dobrých
Úlovků.

