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Dětský karneval 

V neděli odpoledne 4. března 2007 se ve lhotecké hospodě konal 

dětský karneval. Pro děti bylo připraveno mnoho her, kde na děti 

čekala spousta odměn a dobrůtek. 

Děti se nenechaly zahanbit a přišly 

v opravdu krásných kostýmech. 

Vybrat ten nejhezčí by nebylo 

vůbec jednoduché, posuďte sami. 



 - 89 -

Šipkový turnaj  

V sobotu 28. dubna 2007 pořádali lhotečtí příznivci šipek 

šipkový turnaj. Jelikož bylo hezké počasí, byly šipkové 

automaty umístěny venku na prostranství vedle hospody 

(před tělocvičnou). Celkový počet účastníků byl asi padesát. 

Nejdříve soutěžili jednotlivci, celkovým vítězem se stal 

Daniel Matějka z Rájce. Poté byla soutěž dvojic a vítězi 

se stali David Matějka z Koldína a Standa Skalický ze 

Skořenic. Pořadatelům se podařilo získat několik sponzorů, 

tak až do dvacátého čtvrtého místa obdrželi soutěžící cenu. 

Bylo také vyhlášeno několik specielních kategorií - 

např. o nejstaršího a nejmladšího účastníka, o největší 

kopyto, o největší štístko, o největšího klikaře, o nejvíc 

vytuněné šipky, o nejlepší a nejkrásnější ženu turnaje. 

O občerstvení se starala paní Provazníková s rodinou. 

Účastníci si mohli pochutnat na kachně se zelím a knedlíkem, 

na kuřecích či vepřových řízcích s výborným bramborovým 

salátem. K pití bylo samozřejmě pivo a podle vypitého 

množství všem chutnalo. 
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Jarní pouť 

Na neděli 29. dubna 2007 připadla ve Lhotách jarní pouť. Na návsi nebyly žádné atrakce 

(houpačky, kolotoč, ...) jako v minulých letech, protože Lhoty již nejsou pro kolotočáře 

atraktivním místem. Kdo se byl projít na Homol, mohl se poté zastavit v hospodě, která 

byla po celý den otevřena. Před kostelem na Homoli bylo několik stánků a v kostele 

se konaly tři bohoslužby (od 8.00, 10.00 a 14.00 hod.). V altánu pod schody bylo možné 

si dát také malé občerstvení. Poutě na Homoli bývaly kdysi velkou událostí, svědčí o tom 

i zápis ve staré kronice, kde se píše, že v roce 1936 bylo u kostela o pouti na Homoli 

36 krámů.  

 

Na Homoli proběhlo tento den také první setkání harmonikářů.  První část programu byla 

organizována spolu s třetí poutní mší v kostelním chrámu Panny Marie Bolestné 

ve 14.00 hod. Varhanní doprovod zpěvů a celé bohoslužby nahradila skupina harmonikářů 

vedená panem Petrem Šimáčkem. Kostel byl celý zaplněn poutníky a mnoho dalších, kteří 

se nevtěsnali dovnitř, bylo uspokojeno venkovním přenosem pomocí bezdrátových 

reproduktorů. Po mši program pokračoval v pohostinství v Přestavlkách.  
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Čarodějnice 

V roce 2007 vyšel 30. duben na pondělí. Již několik 

let se ve Lhotách pálení čarodějnického ohně koná 

za rozestavěnou tělocvičnou. Předtím probíhalo 

pálení čarodějnic na Vrších, ale v posledních letech 

tam chodilo stále méně lidí, a proto bylo pálení 

ohně přesunuto přímo do Lhot. 

Čarodějnické řádění začalo pro děti již v šestnáct 

hodin výpravou za pokladem pod Homol, 

po úspěšném nalezení pokladu se vrátila dětská výprava za tělocvičnu, kde si za odměnu 

opekly špekáčky a poté se již čekalo na zapálení ohně. Všichni si mohli dát výborná kuřecí 

grilovaná stehna, klobásky či makrely a na zapití samozřejmě točené pivo, víno 

či limonádu. Díky výbornému počasí se sešlo hodně lhoťáků a všichni si to užili. 
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Vítání léta na Homoli  

Dne 1. července 2007 pořádala obec Borovnice další cyklus homolského koncertu skupiny 

Gema ze Sopotnice, pod názvem Vítání léta. Jednalo se již o 5. ročník. Koncert začal 

ve 14.00 hodin v chrámu Panny Marie Sedmibolestné na Homoli. 

 

Sjezd Lhot a Lehot 

V současné době se na území 

bývalého Československa na-

chází přibližně 360 obcí 

nesoucích pojmenování Lhota, 

Lhotka, Lhůta, Lhotice, Leho-

ta. První sjezd Lhot a Lehot se 

konal v roce 1981 v Uhlířské 

Lhotě na Kolínsku. Náplní 

sjezdu je setkávání lidí, 

prezentace kulturního a 

folklorního života regionu, společenská zábava a soudržnost Lhoťáků. XXVII. Sjezd Lhot 

a Lehot se uskutečnil v Jestřabí Lhotě u Kolína od středy 4. 7. 2007 do neděle 8. 7. 2007. 

Za Lhoty u Potštejna se sjezdu zúčastnilo 16 osob včetně čtyř zástupců sousední 

Borovnice, kteří se hrdě hlásili ke Lhotám. Lhoty u Potštejna byly zaregistrovány jako 44. 

Lhota a Lehota, celkový počet zúčastněných Lhot byl přes šedesát. Počasí bylo od pátku, 

kdy lhoťáci přijeli, slunečné bez jediné dešťové přeháňky.  

Průvod všech zúčastněných Lhot a Lehot 
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Spanilá jízda mopedů a pařezů 

V Borovnici se 1. září 2007 uskutečnil druhý ročník Spanilé jízdy mopedů a pařezů. 

Nejdříve proběhla spanilá jízda, asi třicetikilometrový okruh, ten se do celkového pořadí 

nepočítal. Poté proběhlo šest soutěží: 1. 15 m šlapání (každý na svém stroji, na čas), 

2. 15 m jízda s pevným startem (na čas), 3. jízda zručnosti (na čas), 4. zatloukání hřebíků 

dutým kladívkem (počet úderů), 5. hod prázdným sudem (vzdálenost) a 6. nafukování 

balónku do prasknutí (na čas). Za Lhoty soutěžili Martin Růžička (14. místo), Lukáš 

Horský (17. místo), Michal Vavruška (20. místo) a Radomír Palán (1. místo). 

 

 

 

 

Jízda zručnosti 

Vítěz ve svém kostýmu 

Zleva: Martin R ůžička, Radomír Palán, Michal 
Vavruška a Lukáš Horský. 
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Rozloučení s létem 

Druhého září pořádali lhotečtí hasiči a spol. zábavné odpoledne pro děti. Děti se zúčastnily 

deseti soutěží (např. skákání se svázanými nohami, chytání rybiček, slalom na kole, střílení 

ze vzduchovky, ...) a po absolvování všech soutěží si vylosovaly cenu v tombole. Cen bylo 

skoro sto a děti si losovaly dvakrát, ale aby to neměly moc jednoduché, musely všechny 

soutěže absolvovat také dvakrát. Hasiči připravovali výborné kuřecí steaky a k pití byly 

dva druhy piva a kofola. Počasí bylo slunné a všichni byli spokojeni. 
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Polomské okruhy 

V neděli 2. září 2007 se konal již 8. ročník závodu 

silničních kol. Letos poprvé nebyl start ve Lhotách 

u Potštejna (na plakátech se to již nestihlo změnit), 

ale začínalo se na Polomi, kde byla k dispozici 

základna v hospodě, což ve Lhotách nebylo možné, 

jelikož lhotecká hospoda byla od začátku srpna 

zavřená. 

Dle kategorií byla různá délka závodu - jel se odlišný počet 

okruhů. Jelo se z  Polomi do Lhot u Potštejna, na Prorubu 

a zpátky na Polom - tento okruh měří 8,5 km. 

V kategorii Žáci a žačky (0-14 let) zvítězil Jan 

Hloušek z Hradce Králové s časem 47.58 min - v této 

kategorii se jely pouze 3 okruhy (celkem 4 startující). 

V kategorii Junioři a Juniorky  (15-18 let) byly tři 

startující a zvítězil Jan Kunc ze Dvora Králové nad Labem 

(čas 1 hod. 51.21 min.) - jelo se 7 okruhů.  

V kategorii Veteráni I. (40-49 let) startovali 4 muži 

a zvítězil Michal Demjanovič z Teplic nad Metují s časem 

1 hod. 19.51 min. -  jelo se 5 okruhů. 

V kategorii Veteráni II.  (50-59 let) zvítězil Jiří Voňka 

z Trutnova - čas 1 hod. 19.39 min. (celkem 12 

startujících účastníků) - 5 okruhů. 

Kategorie Veteráni III . byla zastoupena 

4 startujícími, kteří jeli 5 okruhů. Vítězem se 

stal Břetislav Pučan s časem 1 hod. 25.49 min. 

V kategorii Muži  (19-39 let) zvítězil Aleš 

Kestler z Ostravy (čas 1 hod. 41.23 min.) - 

celkem 22 startujících - jelo se 7 okruhů. 

Kategorie 

Ženy (19 a 

více let) se 

nezúčastnila 

žádná 

cyklistka. 
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Švestková pouť 

Na neděli 16. září 2007 připadla ve Lhotách švestková pouť. Přímo ve Lhotách se ale 

žádné pouťové oslavy nekonaly, na návsi nebyly žádné atrakce pro děti a hospoda byla 

zavřena. Pouze na Homoli byly konány pouťové bohoslužby (od 8.00, 10.00 a 14.00 hod.). 

 

Chladnokrevníci v akci 

V sobotu 29. září 2007 pořádalo Sdružení přátel norických koní 

o. s. koňskou show s názvem Chladnokrevníci v akci. Ve Lho-

tách za „hájovnou“ byla k vidění formanská jízda, tah klády 

v samotě a těžký tah. Účastníci se mohli projet v sedle, byly zde 

zvěřinové hody a 

bohaté občerstvení. 
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Ukončení cyklosezóny okruhu Brodec 

Na 6. října 2007 připravili organizátoři Dobrovolného svazku obcí 

hvězdicovou jízdu po cyklookruhu Brodec se startem ve Lhotách 

u Potštejna a cílem v Přestavlkách. Zahájení bylo ve 14.00 hodin 

na návsi ve Lhotách a pak hvězdicovou jízdou po celém okruhu 

došlo k zakončení v přestavlcké hospodě. Každý z účastníků 

obdržel kartu s vyznačením okruhu a průjezdových stanovišť, kde 

mohl získat razítko. Za tři získaná razítka z kteréhokoli stanoviště 

dostal každý cyklista bonus v hodnotě 30 Kč, který mohl projíst 

nebo propít v přestavlcké hospodě. Ten, kdo projel stanovištěmi 

na vrbické rozhledně a polomské hospodě, dostal červené 

razítko za horskou prémii. Tím se mu zvýšil bonus za každou 

prémii o 10 Kč. Průjezdovými stanovišti byly: Lhoty (start, ná-

ves), Polom (hospoda), Homol (altán pod schody), Brumbárov 

(studánka), Svídnice (požární nádrž Bouda), Vrbice (rozhled-

na), Chleny (hospoda). I přes chladné a zamračené počasí se 

milovníků cyklistiky a dobré pohody, sešlo na startu několik 

desítek. Ve Lhotách se moh-

li účastníci ob-

čerstvit (grilo-

vaná kuřata a 

točené pivo) a 

vyzkoušet si 

ovládání kola.  
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Čertovský rej 

Ve středu 5. prosince se konal v hos-

podě a na návsi Čertovský rej. Děti si 

v hospodě vyrobily ozdobičky, kte-

rými potom před hospodou ozdobily 

stromeček. Po ozdobení stromečku 

všichni s lampičkami, lampionky a 

jinými světýlky odešli ke smrku před 

autobusovou zastávkou, kde si děti 

zazpívaly koledy a čekaly, až se strom 

rozsvítí vánočními světýlky. V příštích 

dnech se vánoční strom rozsvěcel stejně 

s veřejným osvětlením až do ledna, kdy byla vánoční světýlka sundána. Tato tradice je již 

od roku 1980, kdy byl vánoční stromeček rozsvícen poprvé. 

Po slavnostním rozsvěcení vánočního stromu se všichni vrátili před hospodu, kam 

zanedlouho přijeli čerti se svým 

koňským spřežením. Mikuláš s anděly 

a čerty obešli přítomné děti a zjistili, zda 

byly hodné nebo jestli zlobily. 

Po odříkání básničky nebo zazpívání 

písničky dal anděl dětem za odměnu 

adventní kalendář. Po té čerti 

s hurónským řevem odjeli. 
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Bruslení na velkolhoteckém rybníku 

O Vánocích koneč-

ně začalo pořádně 

mrznout a rybník 

ve Velkých Lhotách 

zamrzl. Jelikož 

předtím nesněžilo, 

byl led úplně 

nádherný - hladký a 

hlavně se nemusel 

prohrnovat sníh 

a plocha k bruslení 

byla tedy na celém 

rybníku. Děti měly 

vánoční prázdniny 

a tak plně využily 

možnosti bruslit 

a hrát hokej. Bruslit 

chodili nejen děti, 

ale i jejich rodiče 

a ostatní dospělí, 

kteří si led pořádně 

užili. 
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Silvestrovský fotbalový zápas 

V pondělí 31. prosince 2007 se konal fotbalový 

zápas „Sparta - Slávie“. Jelikož několik dní před 

zápasem vypadalo počasí velmi slibně, dohodlo 

se několik „sportovců“, že uspořádají na Silvestra 

fotbalový zápas. Oslovili kamarády z okolních 

vesnic a zápas se domluvil. V neděli si pomocí pilin 

nalajnovali čáry a tvrdili, 

že do pondělí určitě žádný 

sníh nenapadne. Bohužel se 

jejich předpovědi nevyplnily 

a v pondělí ráno se všichni 

probudili do zasněžené 

krajiny. Po počátečních 

nechutích se zápas nakonec 

konal, sice se hřiště muselo 

malinko upravit, ale nakonec 

si všichni svůj sportovní 

výkon chválili. Na každé 

straně hrálo šest hráčů, 

Sparta měla ještě na střídání 

další tři hráče. Hráči byli 

z několika okolních obcí - 

Lhoty, Borovnice, Rájec, Koldín, Kostelecká Lhota a Vamberk. Rozhodčím byl Martin 

Růžička. Zápas začal v jedenáct hodin a hrálo se  2 x 30 minut. Hráče přišlo podpořit silně 

fandící publikum. O přestávce se hráči i přihlížející diváci snažili skopnout šampaňské, 

které bylo zavěšené na bráně. Bohužel nikomu se nepovedlo šampaňské trefit, tak bylo 

z brány odvázáno a postaveno na zem. Tam ho 

konečně trefil Michal Vavruška a vyhrál pro tým 

Slávie již zmíněné šampaňské, o které se hráči 

rozdělili i s fanoušky a hráči soupeře a společně si 

připili na korektně odehraný zápas. Po namáhavém 

výkonů ve vrstvě sněhu nakonec vyhrála Slávie, 

konečný výsledek „Sparta - Slávie“ 4 : 10.  

Úpravy před hrou 

Boj o šampaňské 
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Silvestr v hospodě 

Několik lidí se domluvilo a „půjčilo“ si od obce na Silvestra hospodu. Sešlo se čtyřicet tři 

lidí a nejen lhoťáků. Už od čtyř hodin se začali oslavující scházet. K občerstvení byl srnčí 

guláš, chlebíčky, jednohubky, vánoční cukroví. 

Losovala se také tombola, ve které bylo asi čtyřicet cen. 

Proběhla soutěž pro zpestření - pití 

tupláku piva brčkem na čas - tři 

týmy Borovnice (Míra Jireš, 

Lukáš Bečička a Tomáš Tschöpl, 

Polom (Libor Hájek (ze Lhot), 

Pepa Šalda a Venda Šťastný) 

a Lhoty (Lukáš Horský, Martin 

Morávek a Michal Marek). 

Vítězem se s časem 28,8 sekundy 

stala Borovnice, druhé byly Lhoty 

(30,8 s.) a třetí skončila Polom (35,9 s.). 

O půlnoci byl před hospodou krásný ohňostroj. 

Podívat se přišlo i několik lhoťáků, kteří Silvestra 

neslavili v hospodě. Z několika jiných koutů Lhot 

se ozývaly zvuky dělobuchů a také byl odpalován 

ohňostroj. Mnoho štěstí a zdraví v Novém roce. 

 

 


