--------------------------------------------------------------------------Ždánickým lesem do Lovčic ke kapli Panny Marie v Kučích
Start :
Cíl :
Délka trasy :

od kostela ve Ždánicích
kaple Panny Marie v Kučích
5,5 km – návrat z Lovčic do Ždánic autobusem

Zajímavosti na trase :
 Lichtenštejnský památník
 studánka a rybník Jordánek
 Ráj sukulentů
 Kaple Panny Marie v Kučích
 kostel svatého Petra a Pavla

Popis trasy:
1) Výlet začínáme ve Ždánicích u kostela. Pokračujeme po žluté turistické značce nebo
můžeme jít stezkou Motýlího ráje (zelená čárkovaná) – je cca o 1,5 km delší.
2) Kousek před rozcestím Oříšek sejdeme ze žluté turistické značky a napojíme se na
modrou, která nás dovede až do Lovčic k rybníku Jordánek.

3) Cestou míjíme Lichtenštejnský památník.
Tyto památníky byly postaveny v roce 1898 jako připomínka výročí 40letého panování
knížete Jana II. z Lichtenštejna. Vybudoval je někdejší lesní personál
v lesních revírech na všech lichtenštejnských panstvích. Památníky měly podobu kamenných
desek s českým, německým nebo latinským nápisem. Tyto desky byly původně zazděny do
jakýchsi „mohyl“ postavených z neopracovaných kamenů. Okolo památníků byly vysazovány
jubilejní dubové háje.
Míjíme také studánku Jordánek.
Podle vyšetření v rámci středoškolské odborné činnosti voda vyhovovala legislativním
požadavkům na pitnou vodu. Vzorek z konce léta 2020 neobsahoval enterokoky, koliformní
bakterie ani E.coli.
4) Hned v sousedství studánky se nachází rybník Jordánek
Pěkný udržovaný rybník, relaxační místo, možnost koupání na vlastní nebezpečí.
5) Pokračujeme po silnici po modré směrem do Lovčic. Vyjdeme z lesa a na křižovatce se
musíme dát vzhůru do kopce. Kaple stojí v poli, takže se k ní lze z této strany dostat
pouze přes louku. Pokud na křižovatce odbočíme vlevo, přijdeme ke skleníkům Ráje
sukulentů u Honců, Lovčice 159, které bývají návštěvníkům zpřístupněné několikrát
do roka. Pokud se dáme vpravo, přijdeme ke kostelu sv. Petra a Pavla.
https://www.sukulent.cz/
6) Barokní kaple v Kučích
Nad vesnicí uprostřed polí se nachází kaplička, na kterou zdálky upozorňují mohutné lípy.
Kaplička je nejasného původu a doba jejího vzniku není známá. Jedna
z místních pověstí vypráví o důstojníku možná francouzské armády z doby napoleonských
válek, který v těchto místech ulehl k odpočinku. Usnul a brzy ho probudil polední zvon.
Otevřel oči a na prsou uviděl hada. Bál se, aby ho had neuštknul, a se svými obavami se
obrátil na Pannu Marii. Za to, že ho ochrání, slíbil na tomto místě vybudovat kapličku.
Vykoupil pole, na němž odpočíval, a nechal postavit, co slíbil. Nevíme, jestli se příběh
opravdu odehrál, ale kaplička v Kučích stojí dodnes a místo má magickou atmosféru.
7) Od kapličky míříme ke kostelu sv. Petra a Pavla, jdeme neznačenou úvozovou cestou.
8) Do Ždánic jsou to dva kilometry, my tentokrát využíváme služeb autobusové dopravy.

Trasu připravila: Bohumila Chovancová
Prošlapala: Stonožka Spolku seniorů Ždánice

Lichtenštejnský památník

Studánka s pramenem

Rybník Jordánek

Kaple Panny Marie v Kučích

Kostel sv. Petra a Pavla
Největší dominantou obce je románský kostel, zasvěcený sv. Petru a sv. Pavlu, postavený
v letech 1803 –1805. Vnitřní vybavení kostela bylo během své existence několikrát měněno.
Poslední velká změna interiéru kostela proběhla v 80. letech 20. století, kdy byl vyzdoben
nástěnnými mozaikami z přírodního kamene od pražského uměleckého mistra Antonína
Kloudy. Vnitřní vybavení kostela je celkově zmodernizováno a překvapí nás sladěným stylem
a dostatkem prostoru a světla. V roce 2000 bylo ke kostelu vybudováno nové schodiště
s přístupovou komunikací včetně osvětlení.
Při místním kostele působí chrámový sbor. Vznikl v roce 1939 a od té doby působí nepřetržitě.
Jeho sbormistrem je pan Jan Šrámek, jehož zásluhou získal chrámový sbor vysokou
uměleckou úroveň.

