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Vážení občané, milí přátelé,

Dnes se scházíme za zcela výji-
mečné události – před 65 lety skon-
čila druhá světová válka. Většina 
z Vás, kteří jste dnes přišli k pomníku, 
si tento den pamatujete – máte své 
– jenom své – živé vzpomínky. Jsou 
nesmazatelné, protože ten den byl 
jiný – výjimečný.

Já o tom všem vím jen ze školy, 
z literatury. Pro mne je to “daleko”. 
Jsem šťastná, že jsem válku nepo-
znala a pevně věřím, že takovou zku-
šenost nebudeme muset prožít. Vál-
ka je strašná – je v ní hlad, bída, slzy, 
nešťastní lidé. Chybí domov, štěstí, 
přichází smrt.

Nebudu o tom mluvit, neznělo by 
to ode mne přesvědčivě. Já chci jen 
říci, že je třeba tak výjimečné dny, 
jako je ten dnešní, slavit, pamatovat 
si, ale i odpouštět a radovat se.

Proto jsme se tu setkali: abychom 
vzpomněli, v duchu těm, kteří se obě-
tovali, poděkovali a abychom si uvě-
domili, že i běžný život je příležitost 
k hrdinství a obětem – I když mají zce-
la jinou podobu: porozumění, laska-
vost, soužití, pomoc druhému, obci, 
vlasti. To poslední slovo – VLAST – se 
dnes už moc “nenosí”, ale právě v této 
době je třeba připomenout – pro vlast 
a právě pro ni se ti mrtví obětovali – 
pro svoji zemi, dobrý život v ní a tedy 
I pro dobrý život nás všech.

Přispívejme k němu každý sám za 
sebe i společně.

Nezapomeňte: musíme si pomá-
hat. Jen s druhými něco dokážeš.
 Děkuji za pozornost 
 Jana Nováková

ANO,

před 65 lety skončila v Evropě dru-
há světová válka. Území, které ovlá-
dalo nacistické Německo, postupně 
osvobodily armády spojenců a Rudá 
armáda. Konec války znamenal také 
zánik protektorátu Čechy a Mora-
va a po osvobození Prahy 9. května 
se obnovila existence předválečné-
ho Československa. O bezpodmí-
nečné kapitulaci Německa informo-
val i Československý rozhlas: „Kapi-
tulační prohlášení je ratifi kováno 
a potvrzeno v Berlíně. Nepřátelství 
ustane v úterý 8. května v noci jednu 
minutu po půlnoci.“ V té době se ale 
v Praze ještě stále bojovalo a někte-
ré německé jednotky se odmítly kapi-
tulaci podřídit. Původně měla do Pra-
hy dorazit sovětská vojska z výcho-
du, ale těžký odpor Němců u Ostra-
vy a Brna je vážně zpomalil. Masak-
rům v Praze mohli zabránit Američa-
né, kteří postupovali rychleji. Sověti 
ale za žádnou cenu nechtěli Ameri-
čany pustit do Čech dál, než jak to 
stanovila demarkační linie.. Do Prahy 
dorazily tanky 1. ukrajinského frontu 
9. května ve 4 hodiny ráno a postup-
ně se probojovaly do centra města. 
Toto datum si proto můžeme připo-

mínat jako výročí osvobození Prahy, 
ale den vítězství se slaví už 8. května, 
vzhledem ke kapitulaci Německa.

V rámci oslav výročí konce vál-
ky se uskutečnila po celé republice 
řada akcí.

Ve Lhotě se v sobotu 8. května 
setkali občané na slavnostním odpo-
ledni.

Na návsi, u pomníku obětí obou 
světových válek, přečetla starostka 
pani Jana Nováková text hodnotící 
význam ukončení druhé světové vál-
ky a jejích obětí. Právem uvedla,že je 
štěstím současných pětašedesátníků 
a všech mladších, že nemuseli pro-
žít ani den z oné světové apokalypsy.
Dodejme,že nejstrašnější zbraň, ato-
mová bomba, nakonec válku zcela 
ukončila a svým odstrašujícím účin-
kem paradoxně zajistila dosud nej-
delší období globálního míru.

Po ofi cialitě se přítomní odebra-
li na prostranství před restaurací 
U Splavu. Zde byl připraven dobro-
činný bazar nadačního fondu Zvo-
nek. Ten provozuje rodina sochaře 
Radoše Cvrčka v Chýni. 

Oba rodiče a tři dospělé dcery při-
spívají jednak vlastní výrobou kera-
miky točené i modelované, umělec-
kou tvorbou šperků z drahých kame-
nů a kůže ,opatřují také věcné spon-
zorské dárky, které pak zpeněžu-
jí na takovýchto bazarech. Z výtěž-
ků pořádají dobročinné akce pro 
dětské domovy v Kladně a Pyšelích, 
„Klokánek“a domov důchodců Hos-
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tivice, Hospic Čerčany nebo také 
nákup potravy pro nemocná zvířata 
v útulku v Dolních  Břežanech.

Cvrčkovi pořádají pravidelné dět-
ské odpoledne Veselé soboty v Chý-
ni a od 29. 5.do 20. 6.uspořádají ve 
vlastních prostorách výstavu více než 
200 soch Radoše Cvrčka.

Na naší slavnosti paní Štěpán-
ka Cvrčková-Kunstová předváděla 
umění předpovídat zájemcům jejich 
budoucnost. (Výtěžek opět na dobro-
činnost.)

Na předzahrádce U Splavu bylo 
příjemně. Sluníčko hřálo jenom pro 
nás a nám dopřálo příjemný čas. Ne 
tak orchestru Františka Šitty, který se 
umístil do stínu „stodoly“. On však na 
to nic nedbal a pořád jenom swingo-
val.

Tenhle hudební žánr, pojmenova-
ný po tanci z konce třicátých a hlav-
ně válečných čtyřicátých let XX. sto-
letí, pomáhal tehdy mladým lidem 
překonávat válečné útrapy. Po válce 
se pak zpívalo: „Teď,když opět můžeš 
jít s láskou svou si zatančit, do tan-
ce se každý dej! Teď už je nám hej”. 
Mládež se chtěla setkávat ve velkých 
sálech. Ozvučení velkých prostor byl 
v té době  problém, proto hrály velké 
orchestry-Big Bandy. K dodnes nej-
známějším patří orchestr trumpetis-
ty Harryho Jamese. Když narukoval 
do U. S. Army,založil orchestr a svo-
jí úpravou slavného Sait Luis Blues 
na vojenský pochod, prosadil těleso 
jako armádní soubor. Za války zahy-
nul. Nesmrtelnými však zůstávají jeho 
podání skladeb In the Moode, Trum-
pet Blues, Strig of pearels či melo-
die z fi lmu „Zasněžená romance“,. 
Ty patří do zlatého fondu jazzu a vní-
mavému posluchači dodnes způso-
bují příjemnou husí kůži na zádech. 
Tak proto byl U Splavu swing přiví-
tán. Patří totiž neodmyslitelně k oné 
době. 

 ŠittyBand hraje tuto muziku 
i v „komorním“obsazení dobře. Pro-
to kapela i výborná vokální sólistka 
Lídie Malá, sklízely potlesk. Kdo to 
neslyšel, o hodně přišel.
 Gustav Houdek (pamětník)

Vážení občané,

přesto , že jsme nepodali návrh 
na zvýšení domovní daně, k určité-
mu navýšení došlo. Informuje o tom 
vyhláška Finančního úřadu v Kladně, 
která je vyvěšená v úřední skříňce na 
návsi.

Žádám Vás, abyste na obecním 
úřadě oznámili, jaká částka Vám 
letos byla předepsána k zaplacení.

Nejste povinni nám to sdělit, ale 
pro jednání s fi nančním úřadem je to 
pro obec významné. Děkuji!
 starostka obce

Volební marathon začal.

V pátek 28.května a v sobotu 
29.května se konají volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České 
republiky.

V pátek jsou volební místnosti od 
14.00hod. do 22.00hod., v sobotu od 
8.00hod do 14.00hod.

Ve Lhotě je volební místnost na 
obecním úřadě. Ten, kdo bude tyto 
dny mimo obec, může si vyzvednout 
u pani Věry Nedvědové voličský prů-
kaz a volit na jiném místě na území 
republiky. Písemné žádosti o vydá-
ní voličského průkazu můžete podat 
nejpozději do 21. května 2010.

Volební komise ve Lhotě poprvé 
zasedala v pátek 7. května a losová-
ním určila předsedkyni – pani Dag-
mar Tůmovou. Zapisovatelkou sta-
rostka obce jmenovala pani Věru 
Nedvědovou. Volební lístky budou 
všem doručeny do 25. května 2010.

Věříme, že Vaše volba bude “ 
správná”.

Volební výsledky oznámíme roz-
hlasem hned po jejich potvrzení 
magistrátem. Všechny údaje najdete 
také na internetu.

 Hezké dny a dobrou volbu
 Jana Nováková

Čteme z kroniky,

kterou v roce 1990 velice pečlivě 
a obsáhle psala paní Marie Černá. 
Přehledně napsala,, Co rok dal…!

- výsledkem tzv. pomlčkové války 
v parlamentu je nový název naše-
ho státu – Česká a Slovenská 
Federativní Republika, – Česko-
-Slovenská Federativní Republika

- na území ČR působí 39 politických 
stran a 19 politických hnutí

- v červenci byl poslanci FS podru-
hé zvolen prezident ČSFR Václav 
Havel

- ke dvěma a půl roku odnětí svo-
body nepodmíněně odsoudil trest-
ní senát Městského soudu v Pra-
ze Miroslava Štěpána, za zneužití 
pravomoci veřejného činitele

- byl zrušen trest smrti
- byly obnoveny mužské církevní 

řády
- byl přijat zákon o náhradní civilní 

vojenské službě
- za I. pololetí bylo na amnestii pro-

puštěno 11 076 vězňů – odsouzeno 
2 750 osob

- od 1. května vstoupil v platnost 
zákon o soukromém podnikání

- obecná kriminalita vzrostla v ČR 
u vražd o třetinu, u loupeží čtyři-
krát

- v průběhu roku odpadla vízová 
povinnost při cestování do většiny 
evropských zemí

- akreditační komise vlády ČR 
doporučila zřídit 5 nových vyso-
kých škol: Slezskou univerzitu 
v Opavě, Jihočeskou univerzitu 
v Českých Budějovicích, Západo-
českou univerzitu v Plzni, Univer-
zitu J. E. Purkyně v Ústí n. Labem 
a univerzitu v Ostravě

- bylo odstraněno 634 kilometry 
hraničních zátarasů

- státní dluh k 30. září činil 7,6 mili-
ardy dolarů

- uvítali jsme čelné představitele 
mnoha států: k nejvýznamnějším 
patřil americký prezident G. Bush, 
francouzský prezident F. Mitter-
rand, britská premiérka M. That-
cherová, papež Jan Pavel II., tibet-
ský Dalajláma, generální tajemník 
OSN J. Perez de Cuellar, generální 
tajemník NATO M. Worner.

- ČSFR se stala členem význam-
ných mezinárodních organizací, 
např. Evropské banky pro obnovu 
a rozvoj, mezinárodního měnové-
ho fondu, Světové banky, Pentago-
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nály, Interpolu apod.
- k 30. říjnu pobíralo v ČSFR 34390 

osob podporu v nezaměstnanosti. 
57 352 nezaměstnaných ještě pod-
poru pobírat nezačalo. Na podpo-
rách vyplaceno 136 milionů korun

- parlament schválil vyslání vojen-
ské chemické jednotky do oblas-
ti Perského zálivu a to na pozvání 
Saudské Arábie

- Federální vláda odňala komunis-
tické straně majetek, který patřil 
státu v hodnotě 4,5 miliardy korun

- v ČR vychází 1 170 titulů novin 
a časopisů

- máme 13 ministerstev federál-
ních (včetně představenstva vlá-
dy ), 17 českých a 19 slovenských 
(i s předsednictvy)

- byla zrušena spartakiáda a cent-
rální dotace pro rekreační tělový-
chovu

- byly zřízeny tři utečenecké tábo-
ry pro uprchlíky, nejvíce z Rumun-
ska, Turecka, Albánie, Bulharska 
a SSSR.

- do ČSFR přijelo během tří čtvrtle-
tí 34,6 milionu zahraničních náv-
štěvníků. Našich občanů vycesto-
valo 14,2 milionu

Převratné události z roku 1989 
pokračovaly i v naší obci. Skupina 
občanů, získána p. L. Proškem, svými 
podpisy požádala Občanský výbor 
o odtržení od MNV Žilina a znovu-
zřízení místního národního výbo-
ru ve Lhotě. Na základě toho byla 
svolána veřejná schůzka občanů 
na 25. ledna 1990, kde téměř všich-
ni přítomní, včetně poslanců z části 
Lhota, byli pro obnovení samostatné 
obce, jak tomu bylo před rokem 1980. 
Na schůzi bylo přítomno 97 občanů 
– hlasování vyznělo 91:6. Občané 
se shodli na tom, že by tomu mělo tak 
být od nových komunálních voleb.

Na schůzi se rozpoutala živá dis-
kuse týkající se celé činnosti národ-
ního výboru a jako vždy největší část 
byla věnována ukládání pevného 
domovního odpadu, kritizovány neu-
těšené poměry naplňování kontejne-
rů a jejich odvoz.

Byl zde podán návrh p. Mirosla-
vem Junkem ml. na přejmenová-

ní Gottwaldovy ulice. Kritizován byl 
i stav ulice Fr. Šnobla a požadován 
termín položení prozatímní kanaliza-
ce. Na dotazy a připomínky odpoví-
dal předseda MNV J. Chytka a místo-
předseda V Šnábl, zejména na potíže 
při odvážení odpadu a vysoké ceny 
dopravy.

Občan J. Kohout z čp. 66 vyzval 
přítomné k účasti na shromáždění 
Občanského fóra, na které se dosta-
vili pánové z Kladna Váchal a Perg-
ler, které bude pokračovat po skon-
čení plenárního zasedání.

Na březnové schůzi občanů byla 
kromě jiných informací podána zprá-
va, že dezintegraci obcí lze provést 
již k 1. 7. 1990, s čímž byl vysloven 
souhlas. Hned bylo započato s pří-
pravami na dalším setkání funkcio-
nářů obce se zástupci OF. Byl před-
ložen návrh rady MNV, komisí MNV, 
které budou pracovat od 1. 7. do lis-
topadových voleb. Návrh na odvolání 
stávajících poslanců nebyly žádnou 
stranou podány.

Dále pokračovala příprava voleb 
do vyšších zákonodárných sborů, 
které byly naplánovány na červen, 
ještě ve společném národním výbo-
ru v Žilině.
 Zapsala Marie Černá

Zaznamenali jste?

- u pomníku rozkve-
tl krásný záhon krás-
ný je i jarní záhon paní 
Drvotové a skalka paní 
Machulkové

- u petanque hřiště 
se začíná zelenat platan

- Lhotecký občasník získal novou 
podobu

- řada lidí si uklidila kolem svých 
domů a začalo sekání trávníků

- u Juhazsů mají krásnou novou 
omítku

- u Čermáků, u Pavlů a u pana Sudy 
začali s rekonstrukcí svých domů

- u Borovanských mají novou stře-
chu

Ale také:

- jiná řada lidí vozí odpad ze zahra-
dy na kraj lesa. To se tak má 
dělat?

- někteří vozí komunální odpad 
po okolí obce (k Bezděkovu, 
do Průhonu)

- pan Berka dělá trvalý nepořádek 
na vozovkách a není ochoten při-
stoupit na nějakou dohodu o úkli-
du. Řešíme to!

- U Splavu se parkuje za cedu-
lí, která označuje zákaz vjezdu. 
A na dlažbě jsou,, pěkné“ skvrny 
od benzínu a nafty. Škoda!

- o dny pracovního volna se nese-
ká tráva, neřeže dříví, nepouště-
jí se další stroje a nepálí se křoví. 
Výjimka, je tam kde se staví

Věra Nedvědová informuje:

- od 28. 4. 2010 funguje na Obec-
ním úřadě ve Lhotě Czech Point. 
Můžete si požádat o výpis z kata-
stru nemovitostí, výpis bodového 
systému řidičů, výpis z rejstříku 
trestů atd.

- dne 28. 4. 2010 kontrolovala pra-
covnice Ministerstva vnitra 
(z odboru dozoru a kontroly veřej-
né správy) zápisy z veřejných jed-
náních zastupitelstva a jednací 
řád pro veřejná zasedání. Výrok 
kontroly zněl: bez výhrad

- v květnu slaví: paní Květosla-
va Albrechtová a pan Vítězslav 
Chalupecký. Přejeme jen dobré 
a pohodu

- dne 27. 4. 2010 jsme odeslali vyjá-
dření k biostanici na Borku

OBEC LHOTA
Požárníků 180
273 01 LHOTA
pošta Kamenné Žehrovice

Pan
Ing. Ondřej Černý
Odbor životního prostředí
Krajský úřad Středočeského kraje

Věc: vyjádření k Č. j: 053195/2010/
KÚSK
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Na základě Vašeho dopisu, který 
jsme obdrželi dne 12. 4. 2010, sdělu-
jeme:
Občané Obce Lhoty nesouhla-
sí s vybudováním a provozováním,, 
Zemědělské bioplynové stanice Bra-
tronice.“
Uváděné důvody:
- očekávaný zápach
- očekávaný hluk, který se z místa 

stavby (kopec) bude šířit údolím 
do obce

- zvýšení dopravního provozu přes 
obec, která nemá kvalitní komu-
nikace a nikdo není ochoten jí 
pomoci s jejich fi nancováním

Obtížnou situaci s dopravou zaží-
vá obec již téměř rok, kdy vozovky 
a přilehlé chodníky ničí těžké auto-
mobily fi rmy Energie, která zaváží 

haldu u Tuchlovic. (Pozn.: nikdo 
z občanů nechápe, proč se tato,, 
akce“ koná v době, kdy stát,, zápasí“ 
s fi nancemi.)

Občané vyjádřili svůj nesouhlas 
s bioplynovou stanicí na veřejném 
jednání a svými podpisy. Zamítavé 
stanovisko vyjádřilo i obecní zastupi-
telstvo. Občané uvádějí své negativní 
zkušenosti z míst, kde podobná zaří-
zení realizovali. Na posouzení zápa-
chu neexistuje žádná norma.

Stavbu kategoricky odmítáme. 
Občané jsou rozhodnuti i k petiční 
akci a k dalším aktivitám, které neu-
možní výstavbu uvedeného zařízení.
 Jana Nováková
 starostka obce
 Lhota 27. dubna 2010

Pálení čarodějnic – původ 
a historie

Pálení čarodějnic patří k dopo-
sud velmi živým zvykům. Filipojakub-
ská noc z 30. dubna na 1. května býva-
la jednou z magických nocí, kdy prý 
měly zlé síly větší moc než jindy. O půl-
noci před sv. Filipem a Jakubem, kdy 
měly zlé síly moc škodit lidem, se daly 
nalézt četné poklady. Aby se hledající 
před silami bránil, musel mít při sobě 
květ z kapradí, svěcenou křídu a další 
předměty. Lidé věřili, že v povětří pole-
tuje spousta čarodějnic, které se sléta-
jí na sabat. Proto se této noci říká „noc 
čarodějnic“. Čarodějnice se tu, jak 
lidé kdysi věřili, s oblibou proměňovaly 
ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, 
co všechno zlého se jim od posledního 
setkání podařilo lidem natropit.
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Čarodějnice však nebyly jen zlé, 
těch, které znaly tajemství bylin, 
uměly zahánět nemoci a napravovat 
zlomeniny si lidé vážili. V některých 
jazycích dokonce slovo čarodějnice 
znamenalo „moudrá žena“. Bylinkář-
ky – vědmy se vyznaly v tajích příro-
dy. Věděly mnoho o působení rostlin, 
hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale 
i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy 
zdánlivě nesmyslné a bláznivé, při-
spěly mnohdy k užitečným vědeckým 
objevům. A tak stará „přírodní ma-
gie“ ovlivnila lékařství, chemii, bio-
logii a fyziku. Kromě bab bylinkářek 
působili jako léčitelé i kováři a jejich 
manželky. Když kovářovy kleště 
vytáhly bolavý zub, hned přispěchala 
kovářka s hojivým obkladem. Ani tyto 
hodné „čarodějnice“ to ale neměly 
lehké. Většina z nich se ve středově-
ku stala obětí „honu na čarodějnice“. 
Miliony nevinných žen byly odsouze-
ny a upáleny na hranicích po celé 
Evropě, ale i v Americe.

Čarodějnice 2010

V pátek, před magickou nocí, 
podle české tradice,
kdy kouzla oplývají mocí,
ve Lhotě vzplála hranice.
Průvodem šly čarodějky,
přivezla je košťata.
Dvě škaredý, hodně velký,
zbytek byla prťata.

Soutěživost nabrala,
byl strašidelný rej,
U Splavu si pohrála
a všem bylo hej!
Obecenstvo dalo hlasy,
komu, že to nejvíc sluší,
kdo že má nejhezčí vlasy
a čarodějnickou duši.
Večer šli nejmenší spát,
slunce ještě mírně hřálo,
začaly Černý brejle hrát
a opravdu to za to stálo.

A v sobotu brzy k ránu,
oheň hoří bez pomoci,
květen otevírá bránu,
sbohem, Filipojakubská noci!!!
 Martina Machová

Letošní čarodějnice 
a čarodějničky.

Slunečné odpoledne a vlahý jarní 
večer. To byly letos ideální podmínky 
pro.tradici pálení čarodějnic, osla-
vu příchodu plného jara v předvečer 
nejhezčího měsíce máje. Ve Lhotě je 
to každoroční veselice pro všechny 
věkové skupiny lidí.

Na starost si to vzaly, jako vždy, sta-
rostka Jana Nováková a Věra Nedvě-
dová. Na poslední aprílové odpoled-
ne o třetí, pozvaly Lhoťáky na sraz 
před obecní úřad. Samy se dostavi-
ly v nápaditých kostýmech. S masko-
vanou tváří byly tak letos opět origi-
nální a řekněme hned, že jim to slu-
šelo. Určitě si zaslouží propůjčit titul 
Odborná čarodějnice. Se vší energií, 
ale i starostlivostí se ujaly dětí a ved-
ly je v zábavných soutěžích po celé 
odpoledne. To totiž patřilo hlavně 
těm capartům.

U Splavu, sedělo publikum. To 
potleskem zvolilo nejhezčí kostýmy. 
Třetí nekrásnější čarodějnice byla 
Karolínka Žižková. Druhý byl Míla 
Poddaný. Prví místo získala Anička 
Bulandrová. Vítězové dostali barev-
ný, stříbrný či zlatý pohárek a diplom. 
Po fotografování přišly na řadu sou-
těže: běh na kousek cesty za perní-
ček nebo lízátko. Porážení kuželek 
zase „vyneslo“ kulatý,, cuc na klá-
dě“ atd. Odměny vydávala Odbor-
ná čarodějnice Martina Machová 
(tč.v civilu). Dítka, která „měla právě 
volno“, využívala zařízení dětského 
hřiště. Hezká podívaná byla na děti, 
kterak bez okolků šplhají po gumo-
vé pavučině nebo nebojácně „líta-
jí“ na houpačkách až jim čaroděj-
nický oděv větrem plápolá. To vše 
s nadhledu sledovala skupinka klu-
ků balancujících na nejvyšším mís-
tě prolézačky. Bylo jich pět. Všechno 
ale dobře dopadlo a žádné dítě ni-
kam nespadlo.

Na závěr dětských radovánek při-
chází pan Luboš Mach a zapaluje 
hranici na níž bude

(žádná hrůza, byl to jen jakýsi 
hadřík) upálena letošní čarodějnice. 
Už to fi čí. Naštěstí směrem k rybní-
ku, takže necítíme kouř, ale jen sála-

vé teplo. A už se napichují vuřty. To 
bude žízeň! A to bude dobře.

Ve výčepu restaurace se točí pivo 
víno i personál. Velevážené publikum 
sedí uvnitř i na předzahrádce. Je nás 
tu mnoho-přemnoho. Každý dal dob-
rovolné vstupné a od paní Jiřiny Bend-
lové nebo Dany Matajové za to dostal 
na kabát obrázek rozverné čaroděj-
nice. Teď se každý může bavit pod-
le svého.

Se soumrakem odcházejí děti, 
protože přichází, ne klekánice, ale 
kapela Černý brejle.

Ta bude hrát možná až do bílého 
rána. Hudba přilákala dokonce sku-
pinu cyklistů a ti „zůstali s námi jako 
ta muzika česká“. Jak dlouho? Kdož 
ví jestli ne až do bílého rána.

Kdož to nevědí jsou ti co usoudili, 
že pozdní večer je už první máj. Upo-
slechli výzvy hrdliččina hlasu a spo-
lečně odešli naplnit základní smysl 
pohansky posvátné noci.

Mocnou čarodějku přírodu, naštěs-
tí nikdo upálit nechce.
 Gustav Houdek
P. S.
Letošní Čarodějnice se ve Lhotě 
mimořádně vydařily i když ty dospě-
lé zřejmě zabloudily k jiné vatře. 
Tuto sobotu nás čeká další příjemné 
setkání – opět s hudbou na terase.
A tu další sobotu nás potěší tradiční 
lhotecké Máje

Květen patří maminkám

9.5. už ve starém Řecku vzdáva-
li poctu dárkyním života. Myšlen-
ka oslavovat tento den mezinárod-
ně a pravidelně vznikla ve 20. stole-
tí. Stalo se tak v roce 1907 na počest 
Anny Narcisové, která celý život bojo-
vala za práva matek. O pět let poz-
ději vyhlásil americký prezident Wil-
son první ofi ciální oslavu Dne matek, 
konající se o druhé květnové neděli.

V našich končinách měl poněkud 
pohnuté osudy. Začal se slavit v roce 
1923 na popud Alice Masarykové, ale 
s příchodem komunismu ho vytlačilo 
MDŽ. Svobodně jsme se k oslavám 
Dne matek vrátili až v roce 1990. Od 
té doby nosí malé ratolesti mamin-
kám ručně vyrobené dárečky.
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