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Sjezd na čemkoliv 

V Rájci se v sobotu 10. ledna 2009 

od 13.00 hod. konal „Sjezd na čem-

koliv“. Předvést své umění přijely 

desítky originálních strojů - např. 

pojízdná kancelář se sekretářkou, 

postel, letní set se slunečníkem, 

kdy se účastníci nebáli navzdory mrazivému 

počasí obléknout i plavky, pojízdné židle, křesla, 

houpací kůň, rychlosekačka na trávu, pivní sud 

na lyžích a mnoho dalších strojů. Porota hodnotila 

rychlost závodníka, ele-

ganci sjezdu, nápaditost 

a ujetou vzdálenost. Ně-

které stroje absolvovaly 

dvě jízdy, jiné vydržely 

jen tu první. Nejlepší 

z nejlepších byli odmě-

něni sladkostmi, diplo-

mem, děti plyšovými 

hračkami a dospělí něčím 

ostřejším. Pro všechny bylo zajištěno občerstvení v podobě 

grogu a pod základnou byla do sněhu vyhrabána díra, 

kde si bylo možné opéct vuřty.  

Lhoty u Potštejna měly 

v soutěži dva zástupce 

- rodinu Zářeckých 

(Rafťáky) a Radomíra 

Palána. Tým Rafťáků 

se umístil na výborném 

třetím místě.  

Rodina Zářeckých 

Radomír Palán 
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Dětský karneval 

V sobotu 21. února 2009 se konal ve lhotecké hospodě 

dětský karneval. Hospoda byla bohatě vyzdobena. 

Pro děti byla nachystána spousta her (jízda na sněhové 

lžíci, nasazování kroužku na láhev, skákání v pytli, 

jezení pudinku poslepu, obcházení židlí, překonávání 

moře na ledových krách, nošení 

pingpongového míčku na lžíci 

přes překážkovou dráhu, motání berušek, hod 

sněhovou koulí na sněhuláka, sbírání víček, trhání 

bonbónů poslepu a zpěv). Celé odpoledne k tanci 

i poslechu zněly dětské písničky, na které děti krás-

ně tancovaly. Děti za odměnu, že zvládly jednotlivé 

soutěže, dostaly mnoho 

dobrůtek. 
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Karnevalová zábava za-

čala chvilku po druhé 

hodině odpolední a pos-

lední soutěž končila 

po půl šesté - děti měly 

skvělou výdrž. Odmě-

nou pro pořadatele byly 

spokojené úsměvy dětí 

a kladné reakce ma-

minek, tatínků a všech 

ostatních.  
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Čarodějnice 

Ve čtvrtek 30. dubna 2009 

se za tělocvičnou konalo 

pálení čarodějnic. Od sedm-

nácté hodiny se již scházely 

děti, které po té vyrazily 

na procházku. Po návratu 

si děti opekly špekáčky. 

Oheň byl zapálen po osmé 

hodině a za chvilku se pěkně 

rozhořel. Během podvečera i noci si všich-

ni přítomní mohli pochutnat na klobásách, 

makrelách a kuřecích plátcích. Přes pár 

dešťových kapek se počasí vydařilo 

a všichni si čarodějnické rejdění užili. 
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Pouť a fotbalový zápas 

V neděli 3. května 2009 se ve Lhotách 

a na Homoli konala pouť. Na návsi 

ve Lhotách bylo dětem k dispozici 

několik atrakcí - houpačky, malý kolo-

toč, trampolína a nafukovací skluzavka. 

Také zde byla střelnice a několik stánků 

s hračkami, oblečením a sladkostmi.  

 

Na Homoli bylo stánků více - tři stánky 

s perníky a sladkostmi, jeden stánek 

s lázeňskými oplatky, jeden stánek 

s hračkami a jeden stánek s oblečením. 

 

 

 

Při příležitosti pouti místní 

„sportovci“ uspořádali fotba-

lový zápas „Sparta - Slavia“, 

který skončil vítězstvím 

pro Spartu 4:1. Úspěšnými 

střelci na straně Sparty byli: 

Petr Novotný, Lukáš Prudič, 

Břetislav Štieber a Tomáš 

 

Nováček. Jediný gól 

za Slavii dal Petr Horáček. 

Rozhodčím zápasu byl 

Martin Růžička. Počasí 

se vydařilo a sportovce 

přišla podpořit spousta 

diváků.  
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Po zápase proběhla ještě 

střelba na zavěšenou láhev 

šampaňského ve fotbalové 

brance. Vítězem této doplň-

kové soutěže se stal Petr Kubík 

mladší.  

Vítězné mužstvo - horní řada zleva: Břetislav Štieber (Borovnice), Samuel a Jakub Flekrovi 
(Doudleby nad Orlicí), Petr Kubík (Choceň), Jaroslav Lédr (Borovnice), Tomáš Nováček (Koldín) 
a rozhodčí Martin R ůžička (Lhoty). Dolní řada zleva: Petr Kubík ml. (Choceň), Lukáš Prudič 
(Kostelecké Horky), Petr Novotný (Kostelecká Lhota) a Libor Hájek (Lhoty).  
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Setkání harmonikářů na Homoli 

Zvuk harmonik odstartoval v neděli 

3. května 2009 na Homoli třetí 

ročník Poutního setkání harmonikářů. 

V kostele doslova „narvaného 

k prasknutí“ začala ve 14.00 hod. 

bohoslužba doprovázená několika 

harmonikáři. Ranní mše svatá se 

konala od 8.00 hod. a od 10.00 hod. 

se konala dopolední mše svatá. 

 

Setkání harmonikářů 

je již potřetí v den 

konání pouti na Ho-

moli. Po vystoupení 

na Homoli se část 

harmonikářů přesu-

nula do pohostinství v Přestavlkách, 

kde setkání pokračovalo.  

Z Moravy k nám zavítala hudební škola 

osmnácti dětí se svým učitelem. Během 

dne do Přestavlk zavítalo okolo třista 

diváků, kteří vystoupení účastníků 

nesmírně chválili. Setkání bylo ukončeno 

okolo 21. hodiny závěrečnou skladbou. 

 

Každý byl obcí Borovnice obdarován 

pamětním zvonečkem s logem Homole, 

kalendářem a pamětním listem.  
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Pyžamová párty 

Ve čtvrtek 7. května 2009 se ve lho-

tecké hospodě konala pyžamová 

párty. Účastníci museli přijít v py-

žamu nebo nočním oblečení. Stylově 

oblečená byla i paní hostinská. 

Po celý večer hrála muzika a konaly 

se hry, u kterých se všichni pobavili. 
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Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky 

ve dnech 5. 6. - 6. 6. 2009 

V pátek 5. června od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 6. června od 8.00 hod. 

do 14.00 hod. byly na území ČR otevřeny volební místnosti - konaly se volby do Evrop-

ského parlamentu. Volební místnost byla v tělocvičně ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna. 

V těchto volbách bylo voleno 22 poslanců. Volby do Evropského parlamentu proběhly 

v České republice po druhé od doby vstupu České republiky do Evropské unie.  

Předsedkyní okrskové volební komise byla Ludmila Cimrová, 

místropředsedou Václav Pelda, členy Blanka Břečťanová, Eva 

Myšáková a zapisovatelkou Dana Dědková. Pan Václav Pelda 

byl jediný zástupce za politickou stranu (Komunistická strana 

Čech a Moravy), ostatní politické strany neměly zájem vyslat 

do lhotecké volební komise své zástupce. 

Ve Lhotách bylo zapsáno v seznamu voličů 234 voličů. Do Evropského parlamentu přišlo 

ve Lhotách volit 56 občanů - volební účast 23,93 %, všechny hlasy byly platné. Vítězem 

se ve Lhotách stala Česká strana sociálně demokratická s 19 hlasy (33,92 %), druhá byla 

Občanská demokratická strana se 16 hlasy (28,57 %), třetí Komunistická strana Čech 

a Moravy se 6 hlasy (10,71 %), čtvrtá Křesťanská a demokratická unie - Československá 

strana lidová se 3 hlasy (5,35 %), na pátém až šestém místě se umístila Evropská 

demokratická strana a strana Suverenita, které obdržely po dvou hlasech (3,57 %) 

a po jednom hlase (1,78 %) získaly tyto strany: Libertas.cz, Česká strana národně 

socialistická, Humanistická strana, Starostové a nezávislí - Vaše alternativa, Strana 

svobodných občanů, Strana zelených, Dělnická strana a Nezávislí. Celkem kandidovalo 

třicettři politických stran. Ve Lhotách devatenáct stran nezískalo ani jeden hlas. 

V České republice bylo zapsáno v seznamu voličů 8 401 374 voličů. Do Evropského 

parlamentu přišlo v České republice volit 2 371 009 voličů - volební účast 28,22 %, počet 

plastných hlasů byl 2 358 934 hlasů. Celkovým vítězem se v České republice stala 

Občanská demokratická strana s 741 946 hlasy (31,45 %), na druhém místě byla Česká 

strana sociálně demokratická s 528 132 hlasy (22,38 %), třetí místo obsadila Komunistická 

strana Čech a Moravy s 334 577 hlasy (14,18 %) a na čtvrtém místě skončila Křesťanská 

demokratická unie - Československá strana lidová s 180 451 hlasy (7,64 %).  Tyto strany 

postoupily do skrutinia. 

Z celkového počtu 22 mandátů získala Občanská demokratická strana 9 mandátů, Česká 

strana sociálně demokratická 7 mandátů, Komunistická strana Čech a Moravy 4 mandáty 

a 2 mandáty získala Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová. 
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Sraz Lhot a Lehot 

První červencový víkend se v Řešetově Lhotě u Náchoda konal XXIX. Sraz Lhot a Lehot. 

Naše Lhoty se zaregistrovaly v pátek v 16.45 hod. jako třicátá sedmá Lhota z celkového 

počtu šedesáti jedna Lhot a Lehot.  

Zástupci Lhot u Potštejna 

se zapojili do hasičské 

soutěže, která se konala 

v sobotu dopoledne. Této 

soutěže se zúčastnilo devět 

týmů a Lhoty u Potštejna 

skončili na pátém místě. 

 

V sobotu se v deset hodin dopoledne 

konalo tradiční setkání zástupců 

Lhot a o půl jedné začal tradiční 

průvod všech Lhot a Lehot obcí 

Řešetova Lhota. Na závěr průvodu 

byla každá Lhota představena 
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a předstoupila na pódium. V pátek i v sobotu byl 

připraven bohatý kulturní program. V oba dny byly 

pro zájemce pořádány vyhlídkové lety v horko-

vzdušných balonech. V sobotu večer mohli všichni 

zúčastnění shlédnout ohňostroj. 

Naše Lhoty měli na srazu dvacet pět účastníků 

a všem se sraz moc líbil. 

 



 - 61 - 

Matrix M. V. Rally Kostelec nad Orlicí 2009 

Soutěž pořádaná v rámci Rallye Cupu 2009 byla zahájena 

na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí v pátek 

24. července 2009, kdy proběhly dvě rychlostní zkoušky (RZ1 a RZ2). Dalších osm 

rychlostních zkoušek (RZ3 až RZ10) se konalo v sobotu 25. července 2009. Celkem tedy 

Matrix M. V. Rally obsahovala 10 rychlostních testů o celkové délce 85 kilometrů. 

Trasa první rychlostní zkoušky vedla 

přímo městem (Městský okruh Kostelec 

nad Orlicí), délka tratě byla 2,5 kilometru 

a první vůz startoval v 18.00 hod.. Start 

do druhé rychlostní zkoušky (Záměl - 

Kostelec nad Orlicí) v 18.20 hod. byl 

umístěn 100 m za křižovatkou silnic 

Záměl - Potštejn směrem na Doudleby 

nad Orlicí, z Doudleb pokračovala stoupáním k Vrbici a dále na Suchou Rybnou a sjezdem 

přes Lipovou stráň do Kostelce nad Orlicí. Délka této tratě byla 7,5 kilometru. 

První sobotní rychlostní zkouška - RZ3 (Kostelec nad Orlicí - Lhoty u Potštejna) začala 

v 8.00 hod. za nádražím v Kostelci nad Orlicí. Trasa testu vedla stoupáním do Suché 

Rybné a Vrbice. Pokračovala 

sjezdem přes Chlínky 

do Chlen a následně po míst-

ní komunikaci do Lhot 

u Potštejna k hasičárně, kde 

byl cíl trasy. RZ5 vedla 

stejnou trasou a první vůz 

startoval v 10.05 hod.. Délka 

této tratě byla 8,5 kilometru. 

Start čtvrté rychlostní zkoušky (Peklo nad Zdobnicí - Rychnov nad Kněžnou) byl  

v 8.30 hod. a byl umístěn na účelové 

komunikaci v místní části Pekla - v Roští. 

Trasa testu vedla k železniční zastávce 

Peklo, pak do Rovně a pokračovala přes 

lesní úsek do obce Jahodov, přes Končiny 

do cíle na dohled od Rychnova nad Kněžnou. 

Tato trať byla dlouhá 9,8 kilometru. 
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RZ 6 vedla stejnou trasou a první vůz startoval v 10.35 hod.. 

Sedmá rychlostní zkouška (Rychnov nad Kněžnou - Peklo nad Zdobnicí) začala 

ve 14.00 hod. a byla dlouhá 9,8 kilometru. Tato RZ vedla opačným směrem než RZ4 

a RZ5. RZ9 měla stejnou trasu jako RZ7 a začala v 16.00 hod.. 

Osmá rychlostní zkouška (Lhoty u Potštejna - Kostelec nad Orlicí) začala v 14.30 hod., 

vedla opačným směrem než RZ3 a RZ5 a její délka byla 8,5 kilometru. Poslední rychlostní 

zkouška - RZ10 byla stejná jako RZ8, ale začala až v 16.30 hod.. 

Kostelecké tratě se díky nepříznivému sobotnímu počasí staly ještě náročnějšími, a tak 

ze stovky soutěžících se cíle závodu dočkalo pouze 54 dvojic.  

Trasa závodu: 
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Homolské schody 2009 

V sobotu 22. srpna 2009 se pod homolskými 

schody uskutečnila charitativní kulturně-

společenská akce Homolské schody 2009, 

pořádaná Destinační společností Orlické hory 

a Podorlicko. 

Dopoledne, kdy počasí ještě přálo, byly na pro-

gramu soutěže pro děti, kterým z hlavního 

pódia také zazpíval písničkář Pavel Půta 

a popovídala si s nimi pohádkářka Vítězslava 

Klimtová. Redaktor televize RTA Jan Dušek 

potom postupně uvedl vystoupení Homolské 

heligonky Petra Šimáčka a Dany Sokolové, 

dále vystoupení lidí z pobytového 

střediska z Kostelce nad Orlicí, DVÚ 

Kostelec nad Orlicí nebo třeba Scrap 

music jam. Kromě velkého množství 

dětských soutěží o různé ceny, zde byla 

možnost vyzkoušet si paintball či airsoft, 

projet se na ponících, shlédnout po-

jízdné informační centrum, tradiční 

řemesla, zakoupit ručně dělané výrobky 

nebo si neob-

vyklým způ-

sobem pro-

hlédnout kos-

tel s průvod-

cem. Každou 

hodinu mohl 

určitý počet 

lidí absol-

vovat netra-

diční prohlíd-

ku Homole, 
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provázel je dělník, který 

se koncem 17. století podí-

lel na stavbě homolského 

schodiště.  

Dopravu zde velmi kvalitně 

zajišťovaly autobusy, které 

téměř nepřetržitě přivážely 

a odvážely hosty.  

Jako vstupné se prodávaly placky s logem Homole - 

v různých barvách za různé ceny.  Žluté placky v hodnotě 

Kč 39,-- patřili nejmladším a dospěláci se mohli 

rozhoutnout mezi dvěma barvami 

- zelenou za Kč 69,-- a červenou 

za Kč 99,--. V předprodeji bylo 

prodáno 300 těchto placek, přímo 

pod Homolí pak 700 kusů. 

Ve lhotecké tělocvičně v tento 

den proběhla i charitativní sbírka 

šatstva pro Diakonii Broumov, 

kdy byla nasbírána plná Avie těchto věcí. 

Pro ty, které odpolední deštivé počasí 

neodradilo a akce se přesto zúčastnili, 
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se organizátoři snažili vytvořit podmínky 

přestěhováním půlkruhového přístřeší před 

pódium.  

V soutěži o "Nejhezčího anděla Homol-

ských schodů", do které na pět desítek 

keramických, plastových, papírových 

či skleněných sošek vyrobily skupiny tvůr-

ců, jednotlivci, děti, ale i dospělí z celého 

regionu, přítomní občané svými hlasy 

vybrali vítěznou sošku anděla. Výherce získal hodnotnou cenu, poděkování a ocenění 

si ale zaslouží všechna díla a tvůrci, kteří se do soutěže zapojili a akci takto podpořili.  

Hlavním vystoupením dne byl 

večerní koncert Věry Martinové, 

který i přes nepřízeň počasí přilá-

kal neskutečný počet návštěvníků. 

Ti se zdaleka všichni nevešli 

do velkého párty stanu a pod půl-

kruhové přístřeší, takže přítomné 

jistě velmi potěšilo, že se večerní 

počasí poněkud umoudřilo.  

Tato charitativní akce obsahovala 

i doprovodné programy v okol-

ních městech. Rychnov nad Kněžnou si připravil Putování městem se Zilvarem. 

V 11.00 hod. a ve 14.00 hod. čekali zájemce speciální prohlídky města Rychnov 

nad Kněžnou tématicky dle knihy Karla Poláčka "Bylo nás pět". Celý prohlídkový okruh 

byl zakončen v městském pivovaru. V Pelinách v Chocni se konal již tradiční pivní festival. 

Nový zámek Ko-

stelec nad Orlicí 

se v roce 2009 

poprvé otevřel 

veřejnosti. V so-

botu 22. srpna 

v jeho prostorách 

mohli zájemci 

shlédnout jedineč-
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nou vernisáž obrazů "Slavné vily Královéhradeckého kraje". V Potštejně mohli zájemci 

navštívit hrad, zámek či Vochtánku a v roce 2009 nově i naučnou stezku Velešov, 

na zámku byla nachystána nová strašidelná expozice Bubákov. Doprovodný program 

připravilo také Ústí nad Orlicí. 
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Spanilá jízda mopedů 

V Borovnici se v sobotu 29. srpna 2009 uskutečnil čtvrtý 

ročník Spanilé jízdy mopedů a opět se ho zúčastnilo 

několik lhoťáků. 

Nejdříve se jela spanilá 

jízda, které se zúčast-

nilo 24 jezdců. Trasa vedla z Borovnice přes Rájec 

do Kosteleckých Horek, odtud do Koldína a na Sud-

slavu, pak do Lhot u Potštejna a přes Chleny 

a Přestavlky do cíle. Tento okruh se do celkového 

pořadí nepočítal. Dvěma motoristům selhala technika 

a zpět je musela dopravit odtahová služba mopedů. 

Poté proběhly tři soutěže: 1. jízda zručnosti (na čas), 

2. sprint 

(na čas) a 

3. dvojboj 

(úkolem 

bylo v co nejkratším čase vyměnit svíčku 

v motoru a pak najít ke šroubku vhodnou 

podložku a matici). Soutěží se zúčastnilo 

celkem 18 soutěžících. 

Za Lhoty soutěžili Vladimír Beneš (12. místo) 

a Martin Růžička (15. místo). Celkovým 

vítězem se stal Jiří Černý starší z Přestavlk. 

Martin R ůžička 
 

Vladimír Beneš 
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Polomské okruhy  

V neděli 6. září se konaly jubilejní 

desáté Polomské okruhy. Na startu 

se sešlo celkem 71 závodníků. Závo-

dilo se za plného provozu a na vlast-

ní nebezpečí. 

Závod začínal na kopci v Prorubech 

a dále vedl přes Polom a Lhoty 

u Potštejna zpět do Prorub. Celkem 

bylo sedm kategorií.  

Kategorie Žáci a žačky (0 - 14 let) se zúčastnil pouze jeden závodník - Jiří Eliášek 

(čas 1 hod. 7.14 min.), v této kategorii se jely pouze dva okruhy.  

V kategorii Junioři a Juniorky 

(15 - 18 let) bylo sedm startu-

jících a zvítězil  Ondřej Rybín 

(čas 1 hod. 29.50 min.) - jelo 

se šest okruhů.  

Kategorie Ženy (19 a více let) 

se zúčastnily tři závodnice 

a vyhrála Monika Simonová 

(50.04 min.) - jely tři okruhy.  

V kategorii Veteráni I. 

(40 - 49 let) startovalo jedenáct 

mužů a zvítězil Petr Stuchlík 

s časem 1 hod. 31.50 min. - jeli šest okruhů.  

Kategorie Veteráni II.  (50 - 59 let) se zúčastnilo dvanáct mužů a zvítězil Jiří Voňka 

(1 hod. 23.41 min.) - jelo se pět okruhů.  

Kategorie Veteráni III.  (60 a více let) 

byla zastoupena sedmi startujícími, kteří 

jeli pět okruhů. Vítězem se stal Dalibor 

Kvasnička s časem 1 hod. 23.54 min..  

V kategorii Muži  (19 - 39 let) zvítězil Petr 

Kaltofen (čas 1 hod. 44.15 min). V této 

kategorii startovalo třicet soutěžících, kteří 

jeli sedm okruhů - celkem 60 kilometrů. 
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Setkání koňských sil pod Homolskými schody 

V sobotu 3. října 2009 se na louce 

pod Homolí konal 1. ročník Setkání 

koňských sil pod Homolskými 

schody. Diváci viděli závody 

spřežení různých plemen, jízdu 

zručnosti dětí na ponících, parkur 

dětí či závod domácích traktůrků. 

Nakonec se každý kdo chtěl mohl 

zapojit do divácké soutěže - běh na čas do ho-

molských schodů (v kategorii děti či dospělí). 

Počasí se vydařilo a všem se akce velmi líbila. 
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Zakončení cyklosezóny Okruhu Brodec 

Každoroční uzavírání cyklistické sezóny Okruhu Brodec se konalo v sobotu 3. října 2009. 

Odstartováno bylo ve 14.00 hod. z prvního 

stanoviště v Přestavlkách. Zde každý účast-

ník obdržel kartu, na kterou během trasy 

sbíral razítka z jednotlivých stanovišť 

a kalendář mikroregionu Brodec pro rok 

2010. Bylo si zde možné zakoupit i památný 

zvoneček z Homole. Odtud trasa cyklisty 

zavedla na Homol, kde se v tento den konal 

1. ročník akce Setkání koňských sil 

pod Homolskými schody. První stanoviště 

s razítkem čekalo na cyklisty hned 

ve Lhotách u Potštejna, dále pak na Polomi, 

v Prorubách a tradičně na vrbické rozhledně,  

kde v tuto dobu probíhala svatba. Pak 

už cyklisty čekala svižnější cesta 

do Svídnice, Chlen a odtud do cíle. 

Zakončení se letos konalo u studánky 

v Brumbárově, kde místní hasiči již od rána 

u srubu opékali prase a grilovali párky nejen 

pro účastníky této akce. Každý, kdo zde 

odevzdal kartičku s nasbíranými razítky, 

obdržel slevu na občerstvení. Minimum 

byly tři razítka, za které dotyčný dostal 

občerstvení v hodnotě Kč 30,--. Za projetí 

všech stanovišť na okruhu pořadatelé dali 

jako odměnu občerstvení v hodnotě 

Kč 50,--. Letošní ročník této akce se opět 

vydařil. 
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Turnaj v Člověče nezlob se 

V sobotu 7. listopadu 2009 se 

ve lhotecké hospodě konal 

od 14.00 hod. turnaj ve hře Člověče 

nezlob se. Celkem se zúčastnilo 

sedmnáct dětí a devět dospělých, 

všichni hráli v jedné kategorii. 

Hrálo se po dvojicích a pro nej-

menší děti bylo nachystáno obráz-

kové Člověče nezlob se. Pro úplné 

vyřazení musel každý prohrát 

dvakrát. Vítězem se stal Tomáš 

Matějka z Bošína, na druhém místě 

se umístila Pavlína Morávková 

a na třetím místě Radomír Palán (oba ze Lhot). 

Hrálo se až do šesti hodin do večera, kdy proběhlo 

slavnostní vyhlášení.  
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Tomáš Matějka  
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Výlov rybníka 

V sobotu 28. lis-

topadu 2009 se 

od osmi hodin ráno 

konal výlov velko-

lhoteckého rybníka. 

První ryby se začaly 

lovit před devátou 

hodinou a za hodinu 

již byly ryby vylo-

veny. Ryby byly 

prodávány, celkem 

se prodalo 76 kaprů za Kč 60,--/kg a 1 sedmikilový amur za Kč 50,--/kg. Průměrná váha 

prodávaných kaprů činila asi 3 kg. Celkem se za ryby vybralo Kč 14 006,--. Po jedenácté 

hodině byl výlov ukončen. Všichni zúčastnění byli s výlovem a množstvím ryb velmi 

spokojeni. 
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Čerti 

V sobotu 5. prosince 2009 chodil po vesnici Mikuláš s čerty 

a anděly. Role Mikuláše se ujala Šárka Ledrová, anděly byly 

Jana Ledrová a Lucie Chrvalová a za čerty se převlékli Radek 

Provazník, Petr Horáček, Jiří Marek, Pavlína Morávková 

a Jakub Smutný. O čertovskou návštěvu projevilo zájem 

třináct rodin. 
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Silvestrovský fotbalový zápas Sparta - Slavia 

Ve čtvrtek 31. prosince 2009 

se uskutečnil třetí ročník sil-

vestrovského fotbalového zápasu 

„Sparta - Slavia“. Již ve středu 

Libor Hájek, Lukáš Horský, 

Miloslav Jireš a Michal Vavruška 

pomocí pilin nalajnovali hřiště.  

Hrálo se 2 x 30 minut s patnáctiminutovou přestávkou. Během zápasu střídavě pršelo 

a mrholilo, hřiště bylo velmi rozblácené. Na každé straně hrálo pět hráčů plus brankář. 

Rozhodčím byl Maroš Sabo z Vamberka. Trenérem Sparty byl Libor Hájek a trenérem 

Slavie Miloslav Jireš. Za družstvo Sparty nastoupilo sedm hráčů a za družstvo Slavia deset. 

Hráči se začali scházet již v 9.00 hod. v hospodě a samotný zápas začal v 10.00 hod.. 

Zápas skončil s výsledkem Sparta - Slavia 6:7. Za Slavii vstřelili góly: Vojtěch Kvasnička 

(2), Petr Horáček (2), Jaroslav Matějka (1), Petr Bečička (1) a Lukáš Bečička (1) 

a za Spartu: Tomáš Nová-

ček (3), Lukáš Prudič (1), 

Jakub Flekr (1) a vlastní 

Petr Bečička (1). 

Diváků se i přes nepříznivé 

počasí sešlo asi dvacet.  
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SPARTA: Horní řada zleva: David Fibikar (Koldín), Jakub Flekr (Doudleby nad Orlicí), Petr Kubík 
ml. (Choceň), Petr Kubík st. (Choceň). Dolní řada zleva: Tomáš Nováček (Koldín), Martin Dimitr 
(Koldín) a Lukáš Prudič (Kostelecké Horky). 

SLAVIA: Horní řada zleva: Miloslav Jireš (Borovnice), Kamil Matějka (Rájec), Lukáš Bečička 
(Sudslava), Jaroslav Matějka (Rájec), Vojtěch Kvasnička (Chleny), Michal Vavruška (Lhoty), David 
Matějka (Koldín). Dolní řada zleva: Miroslav Poláček (Chleny), Pavel Podhorník (Koldín), Petr 
Bečička (Lhoty) a Petr Horáček (Lhoty).   


