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Vážení obyvatelé Lhotky,
rok je už téměř v půlce a vy právě otevíráte druhé vydání lhoteckého zpravodaje.
Dočtete se, jak proběhlo pálení čarodějnic či dětský den,
k jakým úpravám došlo v okolí pergoly nebo co nového najdete na dětském hřišti.
Na závěr je zařazeno historické okénko z obecní kroniky a nechybí ani pozvánka
na letní akci pod širým nebem.
Příjemné čtení a pohodové léto!

Pálení čarodějnic
30.DUBEN 2022 U BRODKU

Tradiční pálení čarodějnic se konalo 30. dubna u brodku. Hasiči navezli kupu
dřeva a větví, jíž vévodily dvě čarodějnice.
U menšího ohně se opékaly buřty, ve stánku bylo k dostání pivo, návštěvníci seděli
v hloučcích u stolů nebo postávali okolo hořící kupy v družném hovoru. Děti
nadšeně pobíhaly okolo hranice a po obou březích potoka. Počasí celé události
k radosti všech přálo.
Celou akci zorganizovali lhotečtí dobrovolní hasiči, za což jim patří velký dík.
V kronice obce Lhotka není zmínky o každoročním pálení čarodějnic. Tato tradice
v historii nebyla všeobecně moc podporována. Až do 19. století byla považována
za pohanskou a pověrečnou praktiku. Během druhé světové války byly venkovní
ohně pochopitelně zakázané. Komunistický režim zvyk přijal jen částečně, tradici
nazýval "vatrami míru". Zejména z dob normalizace lze v obecní kronice nalézt
spíše zkazky o oslavách 1.máje, které se konaly ve Žďáře nad Sázavou a kterých
se lhotečtí občané ve větší či menší míře účastnili. Pamětníci ale potvrzují,
že se čarodějnické ohně i v této době pálily na okolních kopcích každý rok.

Dětské hřiště a pergola
ČERVEN 2022

Dětské hřiště a pergola
ČERVEN 2022

V červnu započaly práce na renovaci
dětského hřiště u budovy obecního úřadu.
Nejprve musela být přesunuta dřevěná
bouda, která funguje jako sklad. Byla
přemístěna na vybetonovaný plácek vedle
hasičské zbrojnice. Poté bylo nutné prostor
na hřišti připravit pro instalaci nových
herních prvků, ty dodala firma Dětská hřiště
Smitka. Ke kolotoči a pružinové houpačce
tak přibyly zemní trampolína, dvouvěžová
sestava se skluzavkou, dvě houpačky a
hnízdo. Děkujeme maminkám, které přijaly
naši výzvu v předešlém vydání zpravodaje a
podílely se na nové podobě dětského hřiště.

U nové pergoly došlo k vyrovnání terénu
směrem k hlavní silnici, kam ještě
přibude asfalt.
Veškeré práce na hřišti i u pergoly zastala
firma pana Aleše Jungra.

Dětský den
25.ČERVEN 2022

V sobotu 25. června se na hřišti konal
Dětský den. Děti soutěžily v nejrůznějších
disciplínách. Mohly si vyzkoušet střelbu
na bránu, slalom s ping-pongovým
míčkem, sestřelování plechovek vodním
proudem,
skok
v
pytli,
poznávácí
hmatovou hru, skládání pohádkových
puzzle, chůzi po stopách či hod míčkem.
Po absolvování všech úkolů dostaly tašku
s dárečky a ještě si smlsly na párku
v rohlíku a limonádě.
Kdo měl zájem, zkusil si ještě vysoutěžit
pěkné ceny v židličkované - vítězi pak
po právu náležel dort.

V neposlední řadě si děti užívaly nové
atrakce na hřišti a zařádily si ve
skákacím hradu.
Po skončení dětského odpoledne
proběhlo pod pergolou sousedské
posezení, které trvalo až do pozdních
večerních hodin.
Ačkoliv předpověď
slibovala spíše
deštivo, nakonec se počasí umoudřilo,
po dešti vysvitlo sluníčko a celá akce
zdařila.
Akci zorganizoval opět Sbor
dobrovolných hasičů Lhotka.

Z kroniky
HADAŘ

S letními teplotami lze v zahrádkách nebo na procházkách potkat užovky či zmije.
Zmije obecné se v okolí obce dříve vyskytovaly celkem hojně, a proto sem jezdíval tzv.
zmiják. Obecní kronika v zápise z roku 1957 na straně 76 přímo uvádí:
Náš kraj navštěvuje také hadař Antonín Vašina od České Třebové, který zde má
dobré loviště. Nejvíce nachází v Bratraňovických lesích a políčkách. Některý týden
chytí až 120 kusů zmijí. Bývá na nocleh na samotě u Lacinů.

V dnešní době se zmije odchytávají pouze v případě, že se vyskytují v blízkosti
lidských obydlí, Vše většinou zajišťují hasiči. Po odchytu by měly být vráceny do volné
přírody.

Pozvánky

Výlet

- 30.7.2022 od 20:00
- hřiště
- hraje kapela New Titan
- občerstvení zajištěno

zpracovala M.Křížová, spolupráce Ing. Jan Bogaň, použité fotogragfie: soukr. archiv; newtitan.webnode.cz/download/

