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Sbor dobrovolných hasičů 

V sobotu 15. ledna 2011 se v místním pohostinství konala od 17 hod. Výroční valná 

hromada SDH Lhoty u Potštejna.  

Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2011 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek, 

místostarostou Jan Růžička, jednatelem Jan Havel, hospodářem Jiří Fibikar, revizorem 

Libor Hájek a členy výboru byli Jiří Horáček, Lukáš Horský a Ladislav Matějka. 

Členský příspěvek na rok 2011 činil K č 100,--. 

V průběhu roku 2011 se výbor scházel pravidelně jednou měsíčně (zpravidla první středu 

v měsíci) ve lhotecké hospodě na krátkých poradách, kde se projednávaly plánované akce 

a organizační věci.  

Na začátku roku 2011 měl lhotecký hasičský sbor 28 evidovaných členů (Petr Bečička, 

František Břečťan, Milan Dědek, Hana Dědková, Jan Dostál, Josef Dostál, Jiří Fibikar, 

Josef Hájek, Libor Hájek, Jan Havel, Jiří Horáček, Lukáš Horský, František Kopecký, 

Josef Kurka, Ladislav Matějka, Josef Matějus, Martin Morávek, Tomáš Morávek, Václav 

Morávek, Libor Provazník, Radek Provazník, Jan Růžička, Jiří Rychtařík, Jaromír 

Vavruška ml., Michal Vavruška, Zdeněk Zahradník st., Bohuslav Zámečník a Soňa 

Zářecká) a 18 členů přispívajících (Lubomír Andrle, Jiří Břečťan, František Dostál, 

Jaroslav Hájek, Jiří Havlík, Milan Horský, Josef Hylák, Jaroslav Charvát, Zdeněk Charvát, 

Josef Jiruška, Jaromír Kameník, František Kozel, Jaroslav Morávek, Josef Provazník, 

František Starý, Milan Stejskal, Jaromír Vavruška st. a Zdeněk Zahradník ml.).  V roce 

2011 přibylo do členské základny 11 evidovaných členů - v lednu Marcela Flegelová, 

Michaela Hlávková, Lenka Jakubcová, Monika Kounová, Veronika Pavelková a Věra 

Sýkorová a v prosinci Lukáš Horáček, Petr Horáček, Jiří Marek, Jakub Smutný (Borovnice) 

a Jaromír Starý. 

V roce 2011 reprezentovaly Lhoty na soutěžích tyto děti - Jakub Fabián, Anna Hlávková, 

Michal Horáček, Nikita Horváthová, Ondřej Jakubec, Barbora Kopecká, Zuzana Kopecká, 

Vendula Kounová, Erik Matějka, Patrik Matějka, Marek Růžička, Kateřina Sýkorová, 

Lucie Sýkorová, Petra Zámečníková, Oldřich Zářecký, Nikola Zavacká, Lukáš Bednář 

(Borovnice), Martin Kroul (Přestavlky), Daniel Peňáz (Chleny) a Martin Žid (Chleny). 

Na většině soutěží soutěžilo družstvo mladších dětí a družstvo starších dětí. 

I v roce 2011 ženy pod vedením Jana Havla poctivě trénovaly a v tomto roce se již 

zúčastnily více soutěží. Složení ženského družstva - Marcela Flegelová, Michaela 

Hlávková, Lenka Jakubcová, Renáta Kopecká, Monika Kounová, Věra Sýkorová, Soňa 

Zářecká a Renáta Zavacká. Na některých soutěžích ženám vypomohly starší dívky. 

V pátek 18. února 2011 se v Rájci konala Okrsková valná hromada. 
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V sobotu 12. března 2011 se na Vrbici konal hasičský ples okrsku číslo osmnáct. 

Během jarních měsíců byl proveden úklid hasičárny a přilehlých prostor. Na dvoře 

hasičárny jsou umístěny dva kontejnery na železný šrot. Hasiči v případě zájmu pustí 

zájemce přímo na dvůr, aby zde mohli železo odevzdat. Bohužel sem lidé vozí i jiný odpad, 

který je pak nutno roztřídit.  

V sobotu 26. března 2011 dopo-

ledne byl proveden sběr železa. 

V Malé Lhotě byly svezeny dva 

vleky železného šrotu a ve Velké 

Lhotě jeden vlek. Sběr železa 

provedli Petr Bečička, Milan 

Dědek, Libor Hájek, Lukáš Horský, Martin Růžička a Michal Vavruška. Prodejem 

železného šrotu získali hasiči částku Kč 20 500,--. 

V dubnu a pak před každou soutěží probíhal pravidelný nácvik mládeže, který vedli Jan 

Havel, Lukáš Horský a Libor Hájek. 

Před okrskovým cvičením bylo nakoupeno deset 

nových pracovních uniforem v hodnotě 

Kč 13 800,--. Tyto uniformy byly nakoupeny 

přímo na míru člena soutěžního družstva a každý 

na ně přispěl částkou Kč 500,--. V roce 2011 byla 

zakoupena sada zásahových hadic, včetně 

rozdělovače a proudnic v částce Kč 24 436,--. 

Ve středu 28. prosince 2011 se konala brigáda 

v obecním lese, zúčastnilo se deset členů sboru 

a šest starších dětí. Provedl se úklid větví a pálilo 

se klestí po těžbě dřeva. 
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Námětové cvičení ve Velké Lhotě 

V neděli 14. srpna 2011 se před čtrnáctou hodinou rozezněla ve Lhotách na hasičárně 

siréna, která zahájila Námětové cvičení SDH Lhoty u Potštejna. Náplní cvičení byla 

dodávka vody a požární útok na nemovitost na okraji Velké Lhoty, prověření technického 

stavu hasičské stříkačky a dostatku hadic typu B.   

Přejezd hasičským autem k vodnímu 

zdroji, rybníku ve Velké Lhotě, 

a umístění stříkačky na místo, pro-

vedli hasiči - muži. Další činnost 

již byla zcela v režii žen a dětí. Jako 

cíl požárního útoku byl určen dům 

č. p. 81, Barvínkovi. Vzhledem 

k vedení sítě NN byl útok veden 

až za dům, na pole, kde byl na str-

ništi založen malý oheň podpořený něko-

lika dýmovnicemi. Voda byla dodávána 

na vzdálenost 420 metrů s výrazným 

převýšením. Během dodávky byl na pokyn 

obsluhy rozdělovače na krátkou chvíli 

výrazně snížen výkon čerpadla. Došlo 

k úniku vody ze sacího potrubí a po ná-

sledném zvýšení výkonu  nedošlo k opě-

tovnému nasání vody a stříkačka se přehřála 
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(„uvařila“). První zásah se tedy nezdařil a oheň 

musel být hašen pomocí kropící konve. Hadice 

byly smotány a dopraveny zpět k rybníku. 

Nakonec se stříkačku podařilo opravit a zásah byl 

proveden znovu. Při opakovaném pokusu byla 

voda dodána již na místo v dostatečném množství 

a tlaku. Bylo použito 20 

kusů hadic B a na dva 

proudy 5 kusů hadic C.  

Cvičení odhalilo závady 

na stříkačce, které nelze 

odhalit při soutěžích, 

vzhledem k velmi krátké 

době, kdy stříkačka pra-

cuje na maximální výkon. 

Obsluha stříkačky získala 

zkušenost nasát vodu ze zdroje, 

kdy hladina vody byla  o dva 

metry níže než stříkačka. 

Cvičení hasiči vyhodnotili v hos-

podě při guláši a pivu a děti při 

kofole.  
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Hasičské soutěže v roce 2011 

Okrsková hasičská soutěž: V sobo-

tu 11. června se v Rájci konala okrs-

ková hasičská soutěž. Lhoty u Pot-

štejna reprezentovala dvě družstva 

dětí (A - Lukáš Bednář (Borovnice), 

Barbora Kopecká, Vendula Kounová, 

Martin Kroul (Přestavlky), Patrik 

Matějka, Daniel Peňáz (Chleny), 

Marek Růžička, Kateřina Sýkorová, Nikola Zavacká a Martin Žid (Chleny), B - Jakub 

Fabián, Michal Horáček, Anna Hlávková, Nikita Horváthová, Ondřej Jakubec, Zuzana 

Kopecká, Erik Matějka, Patrik Matějka, Lucie Sýkorová a Oldřich Zářecký), jedno 

družstvo žen (Marcela Flegelová, Michaela Hlávková, Lenka Jakubcová, Renáta Kopecká, 
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Monika Kounová, Věra Sýkorová, Soňa Zářecká a Renáta Zavacká) a dvě družstva mužů 

(A - Petr Bečička, Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horský, Martin Morávek, Tomáš 

Morávek a Michal Vavruška, B - Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, 

Ladislav Matějka, Jakub Smutný (Borovnice) a Jaromír Starý). 

Děti A se ve své kategorii umístily velmi těsně na druhém místě s časem 30.77 s., děti B 

skončily na čtvrtém místě s časem 53.57 s. Celkem soutěžilo pět dětských družstev 

a zvítězilo družstvo z Vrbice (30.57 s.).  

V kategorii žen soutěžilo také pět družstev. 

Lhotecké ženy skončily na třetím místě s časem 

36.43 s. Soutěž vyhrály ženy z Vrbice (29.83 s.).  

Muži B skončili na výborném druhém místě 

s časem 33.36 s. a muži A skončili na pos-

ledním dvanáctém místě s časem 56.97 s. 

Putovní pohár okrsku si odvezlo družstvo mužů 

z Vrbice s časem 26.57 s. 
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Horní řada zleva: Martin Žid, Lukáš Bednář a Marek Růžička. Prostřední řada zleva: Martin Kroul,  
Patrik Mat ějka, Renáta Zavacká, Michaela Hlávková, Věra Sýkorová, Monika Kounová, Soňa 
Zářecká, Renáta Kopecká, Marcela Flegelová a Lenka Jakubcová. Dolní řada zleva: Vendula 
Kounová, Nikola Zavacká, Barbora Kopecká, Daniel Peňáz, Ondřej Jakubec, Oldřich Zářecký, 
Kateřina Sýkorová, Anna Hlávková, Nikita Horváthová a Jakub Fabián. 

Horní řada 
zleva: Lukáš 
Horáček, Ja-
kub Smutný, 
Petr Horá-
ček, Jaro-
mír Starý, 
Lukáš Hor-
ský a Michal 
Vavruška. 
Dolní řada 
zleva: Mar-
tin Morávek, 
Libor Hájek, 
Jan Havel 
a Petr Bečič-
ka. 
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O Pohár SDH Přestavlky: V sobotu 

18. června 2011 se v Přestavlkách 

konal třetí ročník soutěže v klasickém 

požárním útoku o Pohár SDH Přes-

tavlky. Letošní soutěže se zúčastnila tři 

dětská družstva, tři družstva žen 

a osm družstev mužů. Lhoty u Potš-

tejna reprezentovala dvě družstva dětí 

(A - Lukáš Bednář (Borovnice), Bar-

bora Kopecká, Vendula Kounová, 

Martin Kroul (Přestavlky), Patrik Matějka, Daniel Peňáz (Chleny), Marek Růžička, 

Kateřina Sýkorová, Nikola Zavacká a Martin Žid (Chleny), B - Jakub Fabián, Michal 

Horáček, Nikita Horváthová, Ondřej Jakubec, Zuzana Kopecká, Vendula Kounová, Erik 

Matějka, Patrik Matějka, Lucie Sýkorová a Oldřich Zářecký), jedno družstvo žen (Marcela 

Flegelová, Lenka Ja-

kubcová, Barbora Ko-

pecká, Monika Kou-

nová, Věra Sýkorová, 

Soňa Zářecká, Nikola 

Zavacká a Renáta Za-

vacká) a jedno druž-

stvo mužů (Lukáš Ho-

ráček, Petr Horáček, 

Jan Havel, Martin 



 - 46 -

Morávek, Václav Morávek, Jakub Smutný (Borovnice) a Jaromír Starý).  

Ve své kategorii lhotecké družstvo dětí A zvítězilo s časem 32.00 s. před druhým 

lhoteckým týmem B (46.00 s.). Třetí příčka patřila 

dětem z Přestavlk (61.00 s.).   

V ženské kategorii zvítězilo družstvo ze Sopotnice 

(32.00 s.), druhé byly ženy z Přestavlk (35.00 s.) 

a na třetím místě se umístilo lhotecké družstvo s časem 

39.00 s.  

V mužské kategorii zvítězili hasiči z Vrbice s časem 

22.00 s. a lhotecké družstvo skončilo na šestém místě 

(35.00 s.). 
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Horní řada zleva: Patrik Matějka, Martin Kroul, Martin Žid, Lukáš Bedná ř a Marek Růžička. 
Prostřední řada zleva: Kateřina Sýkorová, Nikita Horváthová, Vendula Kounová, Barbora Kopecká, 
Nikola Zavacká, Daniel Peňáz, Jakub Fabián a Ondřej Jakubec. Dolní řada zleva: Michal Horáček, 
Zuzana Kopecká, Lucie Sýkorová, Oldřich Zářecký a Erik Matějka. 

Horní řada zleva: Věra Sýkorová, Marcela Flegelová, Renáta Zavacká, Nikola Zavacká, Barbora 
Kopecká, Soňa Zářecká, Lenka Jakubcová a Monika Kounová. Dolní řada zleva: Jakub Smutný, Petr 
Horáček, Jan Havel, Václav Morávek a Lukáš Horáček. 
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Lhotecký džbán: V sobotu 9. července 2011 se v Kostelecké Lhotě konal jedenáctý ročník 

netradiční hasičské soutěže Lhotecký džbán, tentokrát s podtitulem "Hasiči na létajících 

strojích“. 

Lhoty u Potštejna reprezentovala dvě družstva dětí (A - Lukáš Bednář (Borovnice), Barbo-

ra Kopecká, Vendula Kounová, Martin Kroul (Přestavlky), Patrik Matějka, Marek Růžička, 

Kateřina Sýkorová, Nikola Zavacká, Petra Zámečníková a Martin Žid (Chleny), B - Jakub 

Fabián, Anna Hlávková, Nikita Horváthová, Ondřej Jakubec, Zuzana Kopecká, Erik 

Matějka, Patrik Matějka, Daniel Peňáz (Chleny), Lucie Sýkorová a Oldřich Zářecký), 

jedno družstvo žen (Marcela Flegelová, Michaela Hlávková, Lenka Jakubcová, Renáta Ko-

pecká, Monika Kounová, Věra Sýkorová, Soňa Zářecká a Renáta Zavacká) a jedno družst-

vo mužů (Libor Hájek, Jan Havel, Lukáš Horáček, Petr Horáček, Lukáš Horský, Jakub 

Smutný (Borovni-

ce), Jaromír Starý 

a Michal Vavruš-

ka). Jelikož se le-

tošní soutěže zú-

častnilo třicet pět 

družstev, byla pou-

ze jedna soutěž - 

netradiční hasičský 

útok.  

Samotný útok pro-

běhl standardně,  

ale po zasažení ter-

čů museli soutě-

žící přiběhnout 

k modelům leta-

dýlek a leta-

dýlka hodit tak, 

aby přistála na 

přistávací ploše. 

Pokud letadýlko 

přistálo mimo 

přistávací plo-

chu, připočítá-
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valy se trestné vteřiny - za každé letadýlko mimo jedna vteřina. Mužské a ženské družstvo 

mělo navíc tiskového mluvčího (osmý soutěžící), který během útoku představil soutěžící 

družstvo. Muži ještě navíc po zasažení terčů 

museli donést velký model letadla a pak teprve 

házet letadýlka. 

Letošní soutěž byla pro lhoťáky velmi úspěšná 

a to i přesto, že měli mnoho soupeřů. Dětských 

družstev soutěžilo devět, ženských šest a muž-

ských dvacet.  

Děti A ve svojí kategorii zvítězily s časem 

54.00 s. a děti B skončily na šestém místě (1 min. 14 s.). Ženy svojí kategorii také vyhrály 

(1 min. 13 s. ). Muži se umístili na třetím místě (1 min. 17 s.) a jejich kategorii vyhrálo 

družstvo ze Sopotnice 

(1 min. 11 s.). 

V letošním roce byl 

Lhotecký džbán dopl-

něn o pokus o vytvoření 

rekordu ve vypuštění  

největšího počtu červe-

ných balónků v jeden 

okamžik a na jednom 

místě - pokus se vydařil 

a najednou bylo vypu-

štěno 730 balónků. 
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Zajímavým zpes-

třením soutěžního 

odpoledne byl i pře-

let dvou letounů 

JAS-39 GRIPEN, 

který uskutečnili vo-

jenští piloti z Čás-

lavi. 

Všichni si soutěž ná-

ležitě užili a z výs-

ledku byli nadšeni. 

Horní řada zleva: Václav Morávek, Lukáš Horský, Libor Hájek, Michal Vavruška, Lukáš Bednář 
a Marek Růžička. Prostřední řada zleva: Martin Kroul, Daniel Peňáz, Lenka Jakubcová, Renáta 
Zavacká, Monika Kounová, Nikola Zavacká a Petra Zámečníková. Dolní řada zleva: Patrik Matějka, 
Vojt ěch Zavacký, Vendula Kounová, Štěpán Koun, Barbora Kopecká, Zuzana Kopecká, Nikita 
Horváthová a Erik Mat ějka. 
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O Horecký pohár: V Ko-

steleckých Horkách se v so-

botu 3. září 2011 konal již 

jedenáctý ročník soutěže 

O Horecký pohár. Za Lhoty 

u Potštejna zde soutěžila 

tři družstva - dětské, ženské 

a mužské.  

Děti se ve své kategorii 

starších dětí, kde soutěži- 

la čtyři družstva, umístily 

na výborném druhém místě 

s časem 55.55 s. Zvítězilo družstvo dětí z Přestavlk (čas  48.64 s.). 

V ženské kategorii soutěžilo sedm družstev, lhotecké ženy se umístily na šestém místě 

s časem 47.36 s. a zvítě-

zilo družstvo žen z Pře-

stavlk (čas 42.44 s.). 

V mužské kategorii sou-

těžilo devět družstev 

a lhotečtí muži skončili 

na výborném třetím mís-

tě s časem 44.82 s. 

Zvítězili starší muži 

z Kosteleckých Horek 

(čas 37.83). 

Horní řada zleva: Patrik 
Matějka, Vojt ěch Zavacký 
a Marek Růžička. Pro-
střední řada zleva: Jakub 
Fabián, Oldřich Zářecký, 
Ondřej Jakubec, Anna 
Hlávková, Martin Kroul 
(Přestavlky), Kateřina Sý-
korová a Nikita Horvát-
hová. Dolní řada zleva: 
Zuzana Kopecká a Michal 
Horáček. 
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Horní řada 
zleva: Barbora 
Kopecká, Nikola 
Zavacká, Petra 
Zámečníková, 
Kateřina Sýko-
rová a Vendula 
Kounová. Dolní 
řada zleva: Soňa 
Zářecká, Mar-
cela Flegelová, 
Renáta Zavacká, 
Matěj Zavacký 
a Vojtěch Zavac-
ký. 

Horní řada zleva: Lukáš Horský, Petr Horáček, Lukáš Horáček a Jakub Smutný (Borovnice). 
Dolní řada zleva: Michal Vavruška, Libor Hájek, Jan Havel a Jaromír Starý. 
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Myslivecké sdružení Podháj Lhoty u Potštejna 

K 31. prosinci 2011 mělo Myslivecké sdružení Podháj 14 aktivních členů: Josef Bečička, 

Milan Bečička, Petr Bečička, František Dudek, Jaroslav Horáček, Jindřich Husák, Zdeněk 

Charvát, Ladislav Matějka, Libor Provazník, Jaromír Vavruška ml. (všichni ze Lhot), 

Antonín Diblík (Choceň), Miloš Kurka (Rychnov nad Kněžnou), David Fibikar a Miroslav 

Fibikar (oba Koldín). Předsedou sdružení byl v roce 2011 Jaroslav Horáček, jednatelem 

Jaromír Vavruška, hospodářem Libor Provazník a pokladníkem byl Petr Bečička. 

Výroční schůze Mysliveckého sdružení Podháj se konala v sobotu 19. března 2011 

od 15.00 hod. ve lhotecké hospodě. Členové Mysliveckého sdružení Podháj se scházeli 

každý poslední pátek v měsíci také v hospodě ve Lhotách. 

Myslivecké sdružení hospodařilo na 603 ha honebních pozemků, z toho bylo 347 ha 

zemědělské půdy, 222 ha lesní půdy a 34 ha ostatních ploch. 

Myslivecký rok trval od 1. dubna 2010 do 31. března 2011. 

V mysliveckém roce 2010-2011 bylo sloveno 10 srnců, 6 srn (z toho byly dvě sraženy 

autem a jedna uhynula), 4 srnčata, 1 muflon, 1 muflonče, 10 selat divočáka, 1 lončák, 

5 zajíců, 5 lišek, 2 kuny a 2 toulavé kočky. Celková váha slovené zvěře srnčí činila 164 kg 

a zvěře mufloní 30 kg. Zvěř srnčí byla rozdělena mezi členy, muflon připadl lovci 

a muflonče bylo dáno do tomboly na hon.  

Černé zvěře bylo sloveno 11 ks o celkové hmotnosti 300 kg. Zvěřina byla rozdělena 

členům dle předem daných pravidel. Několik kusů bylo využito k mysliveckým účelům 

a jeden kus byl dán jako sponzorský dar na Setkání koňských sil pod homolskými schody.  

V MS Podháj byli v mysliveckém roce 2010-2011 tři lovečtí psi - vlastnili je Josef Bečička, 

Miroslav Fibikar a Jaromír Vavruška. Dále bylo ve lhotecké honitbě jedenáct krmelců, 

jedenáct slanisek a tři umělé nory.  

V roce 2011 se uskutečnily dva hony. První 

hon se konal v sobotu 26. listopadu 2011, 

na tomto honu se ulovila čtyři prasata. Druhý 

hon se konal v pondělí 26. prosince 2011 

(hon na Štěpána), na tomto honu se ulovili dva 

zajíci. Zakončení obou honů bylo ve lhotecké 

hospodě. 

V roce 2011 byl umístěn na okraj louky u cesty 

ze Lhot přes Vrší na Polom nový posed (kaza-

telna). V roce 2010 byla postavena podstava 

a v roce 2012 se bude ještě dodělávat zábradlí. 
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Stolní tenis - sezona 2010-2011 

TTC (Table Tenis Club) Lhoty u Potštejna je registrovaný oddíl hráčů stolního tenisu. 

Během sezóny se hrají utkání - každý tým hraje dvakrát s každým týmem dané soutěže. 

V jednom utkání se hraje osmnáct zápasů (dvakrát čtyřhra a šestnáctkrát dvouhra). 

V utkání hrají čtyři hráči. Zápas stolního tenisu se hraje na 3 vítězné sety (sady) do 11, 

mezi sety je asi minutová přestávka. Za vítězství v utkání jsou 3 body, za remízu 2 body 

a za prohru 1 bod. Sezóna stolního tenisu trvá zhruba od konce září a končí přibližně 

v polovině dubna, v závislosti na počtu mužstev v soutěži, krajské a okresní soutěže 

nekončí úplně stejně. V okresních soutěžích jsou zápasy 1x týdně a v krajských zpravidla 

1x za 14 dní, ale hrají se dva zápasy za jeden den, buď v sobotu nebo v neděli. Dospělí 

trénují zpravidla jednou až dvakrát týdně na sále hospody ve Chlenech, ti co bydlí 

v Kostelci, někdy trénují přímo tam. 

TTC Lhoty u Potštejna měl v sezoně 2010-2011 čtyři týmy, oproti minulé sezóně ubyl 

E tým. Počet týmů se snížil z důvodů nedostatku hráčů, ale hlavně nedostatečné kapacity 

herny ve Chlenech (nešlo rozumně skloubit časový rozvrh zápasů a tréninků, dva stoly 

byly pro více než dvacet pět hráčů nedostačující).  

A tým - Martin Bezdíček (Borovnice), Břetislav Štieber (Borovnice), Martin Jakubec 

(Voděrady), Jiří Kašpar (Kostelec nad Orlicí), Jiří Vavruška (Lhoty), Milan Jíra 

(Kostelec nad Orlicí), Vojtěch Rozínek (Dobré), Jakub Smutný (Borovnice) a Jan Trnka 

(Potštejn); 

B tým - Milan Jíra, Miloslav Jireš (Borovnice), Jiří Vavruška, Vojtěch Rozínek, Milan 

Bečička (Záměl), Zdeněk Drahoš (Kostelec nad Orlicí), Jiří Kašpar, Jan Trnka, 

Rostislav Vevjora (Kostelec nad Orlicí) a František Jakubec (Chleny);  

C tým - Jiří Kašpar, Zdeněk Drahoš, Rostislav Vevjora, Jan Trnka, Leoš Matějus 

(Borovnice), František Jakubec, Dušan Junek (Přestavlky), Jiří Marek (Lhoty), Tereza 

Kozáková (Polom), Libor Peňáz (Chleny) a Michal Vecko (Potštejn); 

D tým -  Leoš Matějus, František Jakubec, Miroslav Tesař (Kostelec nad Orlicí), Libor 

Peňáz, Libor Hájek (Lhoty), Jiří Kašpar, Tereza Kozáková, Jiří Marek, Dušan Junek, 

Daniel Peňáz (Chleny) a Michal Vecko. 

TTC Lhoty u Potštejna „A“ hrál v sezóně 2010-2011 v nejvyšší krajské soutěži Divize 

muži, v této soutěži skončil na devátém místě s 38 body (5 výher, 6 remíz a 11 proher), 

skóre bylo 157:191. V této soutěži se hrálo 22 kol a soutěžilo zde 12 týmů. Vítězem se stal 

Kostelec nad Orlicí A s 61 body. V této soutěži se v žebříčku úspěšnosti jednotlivců 

ze lhoteckého týmu umístil na vynikajícím prvním místě Martin Bezdíček s 85,53 % vy-

hraných zápasů (65 výher z 76 zápasů, skóre 211:76).  
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TTC Lhoty „B“ soutěžil v krajské soutěži II. třídy, skupina B, tým „B“ skončil na osmém 

místě s 44 body (9 výher, 4 remízy a 9 proher), skóre bylo 173:162. Vítězem se stal tým 

Kostelec nad Orlicí B s 61 body. V této soutěži hrálo 12 týmů 22 kol. 

TTC Lhoty „C“ soutěžil v regionálním přeboru 1. třídy, tým „C“ skončil na jedenáctém 

místě s 45 body (6 výher, 7 remíz a 13 proher) a skóre bylo 192:230. Vítězem se stalo 

Dobré A se 75 body. V regionálním přeboru 1. třídy se hrálo 26 zápasů a celkový počet 

družstev byl 14.  

TTC Lhoty „D“ skončil v regionálním přeboru 2. třídy na jedenáctém místě s 43 body 

(8 výher, 1 remíza a 17 proher), skóre bylo 196:272. V této soutěži hrálo čtrnáct mužstev 

a vítězem se stala Solnice A se 73 body. V této soutěži hrálo 14 týmů 26 kol. Jelikož 

se regionální soutěže v roce 2011 reorganizovaly a rozšiřovaly do čtyř soutěží a tým "D" 

se umístil mezi posledními čtyřmi týmy, sestoupil bohužel o soutěž níže a v sezóně 

2011-2012 bude hrát v regionálním přeboru 3. třídy. 

Mimo tyto dlouhodobé soutěže se TTC Lhoty může pochlubit získáním okresních přebor-

níků v kategorii muži. Martin Bezdíček získal tento titul v jednotlivcích a pak společně 

s Břetislavem Štiebrem dokonce i ve čtyřhře, když pokořili všechny páry na okresních 

(regionálních) přeborech.  

Děti během sezony jezdily na okresní bodovací turnaje mládeže, kde získávaly body, podle 

kterých se určilo pořadí za celou sezonu. Trénovaly zpravidla dvakrát týdně ve škole 

ve Lhotách a jejich trénink vedli Ladislav Jakubec, František Jakubec, Leoš Matějus 

a Břetislav Štieber. 

Ve společných bodovacích turnajích krajů Královéhradeckého a Pardubického reprezento-

vala TTC Lhoty u Potštejna v sezoně 2010-2011 v kategorii mladší žákyně Tereza Kozá-

ková (Polom), která tuto kategorii vyhrála. Dále zde TTC Lhoty reprezentovala Anna 

Hlávková (Lhoty, 16. - 17. místo), Kateřina Sýkorová (Lhoty, 27. - 28. místo) a Vendula 

Kounová (Lhoty, 29. - 35. mís-

to). Mezi chlapci pak Michal 

Petraš (Lhoty, 19. místo). 

Tereza Kozáková se umístila 

i ve vyšší kategorii starších žá-

kyň, a to na krásném 6. místě, 

Veronika Krejčíková (Proruby) 

pak skončila na 26. místě. 

V kategorii starší žáci soutěžil 

Vojtěch Jakubec (Chleny, 

   Tereza Kozáková 
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46. - 47. místo). V kategorii dorostenci soutěžil Michal Vecko (Potštejn, 66. - 70. místo). 

V otevřené soutěži nejmladšího žactva se umístila Kateřina Sýkorová na děleném 1. místě, 

Anna Hlávková na 4. místě, Lucie Sýkorová (Lhoty) na 10. místě a Kateřina Horváthová 

(Lhoty) na 16. místě. Mezi nejmladšími žáky skončil Oldřich Zářecký (Lhoty) na 19. místě.  

Na okresních přeborech staršího žactva Tereza Kozáková s Veronikou Krejčíkovou získaly 

ve čtyřhře první místo, Tereza Kozáková s Vojtěchem Jakubcem přidali zlatou medaili 

ve smíšené čtyřhře, Vojtěch Jakubec s Michalem Petrašem získali stříbrnou medaili a Ven-

dula Kounová s Pavlínou Morávkovou získali bronz. Ve dvouhrách získala Tereza 

Kozáková a Vojtěch Jakubec bronzové medaile. Na okresních přeborech mladšího žactva 

získala Tereza Kozáková první příčku ve dvouhře, ve smíšené čtyřhře s Michalem 

Petrašem získali stříbrné medaile a s Kateřinou Pleskotovou (Dobré) získala další stříbro. 

Michal Petraš s Oldřichem Zářeckým pak získali ve čtyřhře chlapců stříbrnou medaili 

a Michal Petraš ještě ve dvouhře získal bronz. 

Ti nejlepší se pak kvalifikovali na přebory kraje. Tam byla velice úspěšná opět Tereza 

Kozáková, která zvítězila ve dvouhře mladších žákyň a stala se krajskou přebornicí. Anna 

Hlávková skončila na 9. místě. Druhou zlatou medaili získala Tereza Kozáková s Klárou 

Tláskalovou z Jaroměře i ve čtyřhře. Anna Hlávková s Barborou Čepelkovou z Broumova 

skončila na 3. místě. Stříbrnou medaili pak ještě Tereza Kozáková získala ve smíšené 

čtyřhře s Janem Hýblem z Hradce Králové. Tereza Kozáková soutěžila i v kategorii 

staršího žactva (věkově ale patří do mladšího), kde získala stříbrnou medaili ve dvouhře, 

ve čtyřhře s Veronikou Krejčíkovou získala bronzovou medaili a ve smíšené čtyřhře 

s Tomášem Vydrou (Nová Paka) získala také bronz. 

V celostátních soutěžích nejmladšího žactva TTC Lhoty výborně reprezentovala v sezoně 

2010-2011 Tereza Kozáková. Ta ve své kategorii skončila v pořadí bodovacích turnajů 

na 4. místě. Ovšem nejvýznamnějšího úspěchu dosáhla na jednorázových přeborech České 

republiky, které se konaly v  Jaroměři. Za účasti nejlepších padesáti dívek z České 

republiky nenašla v celé soutěži 

přemožitelku a získala titul přebornice 

České republiky, což v tak krátké 

klubové historii nemá obdobu. Sezona 

2010-2011 byla vůbec nejúspěšnější 

v historii stolního tenisu nejen ve Lho-

tách u Potštejna, ale i na Prorubě, 

odkud se klub přemístil.  

Republikový bodovací turnaj mladšího žactva 
v Jaroměři 
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Dětský karneval 

V sobotu 12. února 2011 se ve lho-

tecké hospodě konal dětský karneval. 

Karnevalová zábava začala chvilku 

po čtrnácté hodině, kdy z perníkové 

chaloupky vylezla Baba Jaga, která 

poté provázela děti celým karnevalo-

vým odpolednem. Babě Jaze pomá-

hali Jeníček a Mařenka, kteří s ní 

chystali jednotlivé soutěže a dávali dětem za splnění úkolů různé sladké dobrůtky a drob-

nosti. Pro děti byla nachystána spousta her (nošení vajíčka na lžíci přes překážkovou dráhu, 

jezení indiánů bez rukou, za-

motání mumie do toaletního 

papíru, obcházení židlí, popel-

ka - přebírání fazolí, jezení pu-

dinku poslepu, jízda na sně-

hové lžici či na novinách, pře-

konávání moře na ledových 

krách a stavění různých staveb 

z kostek). Celé odpoledne zně-

ly k tanci i poslechu dětské pís-

ničky, na které děti krásně tancovaly. Po celou dobu si děti mohly hrát v bazénku s nafu-

kovacími balónky nebo si vlézt do perníkové chaloupky. Chaloupka byla nádherná a děti 
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si z ní mohly utrhnout a ochut-

nat výborné perníčky. Poslední 

soutěž končila po sedmnácté ho-

dině. Karneval navštívilo v prů-

běhu odpoledne přes padesát 

dětí. Jediným mráčkem na celém 

odpoledni byl nedostatek prosto-

ru. Vzhledem k nedostatku místa 

se některé soutěže neuskutečnily 

a některé se musely přizpůsobit 

malému prostoru a velkému 

počtu dětí. 
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Otevírání cyklosezóny  

V sobotu 23. dubna 2011 se konal již šestý ročník 

Otevírání cyklosezóny, kterou uspořádal Dobrovol-

ný svazek obcí Orlice. Každý účastník se nejprve 

musel do devíti hodin zaregistrovat v kosteleckém 

Regionálním turistickém informačním centru. Tra-

sa vedla z Kostelce nad Orlicí přes Suchou Rybnou, 

Vrbici, Borovnici, Lhoty u Potštejna, Potštejn a Zá-

měl do Doudleb nad Orlicí. Na Vrbici, ve Lhotách 

u Potštejna a v Potštejně cyklisté obdrželi razítka. 

Na Vrbici probíhala velikonoční výstava, ve Lhotách se u pohostinství opékala kýta 

a na zámku v Potštejně uvítali cyklisty majitelé zámku v kostýmech. Od třinácté hodiny 

v cíli na doudlebském fotbalovém hřišti začínal zábavný program (Divadlo Dno a Pod-

orlický lázeňský orchestr) a losování registračních lístků o ceny. Celkem se Otvírání 

cyklosezóny zúčastnilo asi tři sta padesát registrovaných účastníků, cestou se ale přidávali 

další cyklisté. Lhoťáků vyrazilo asi dvacet. 

Ve Lhotách u hospody probíhalo již 

od dopoledních hodin grilování kýty. 

Všichni účastníci se zde museli zasta-

vit, protože zde obdrželi razítko. Mno-

ho z nich se zdrželo a při občerstvení 

chvíli posedělo. Grilování pokračo-

valo i po odjezdu cyklistů a kdo chtěl 

mohl zde posedět až do večera. 

Slunečné počasí k tomu jen svádělo.  
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Čarodějnice 

V sobotu 30. dubna 2011 se za tělocvičnou 

konalo pálení čarodějnic. Kolem šestnácté 

hodiny vyrazily děti za pohádkovými po-

stavičkami, u kterých plnily různé úkoly. 

Za odměnu děti dostaly sladkosti a po návratu 

si opekly špekáčky. Od sedmnácté hodiny 

bylo již pro všechny nachystáno občersvení 

(makrely, kuřecí plátky, klobásy a alkoho-

lické i nealkoholické nápoje). Místo obvyklé 

hromady větví nachystali letos hasiči krásnou 

dřevěnou hranici. Oheň byl zapálen před dva-

cátou hodinou a během chvilky se pěkně roz-

hořel. Kolem dvacáté hodiny začalo pršet, ale 

i přesto si čarodějnické rejdění všichni užili. 
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Pouť a fotbalový zápas 

V neděli 15. května 2011 se ve Lhotách u Potštejna a na Homoli konala pouť. Na návsi 

ve Lhotách byly dětem k dispozici tři atrakce - malý kolotoč, trampolína a velká nafukova-

cí skluzavka. Také zde byla střelnice, jeden stánek s plyšovými hračkami a jeden stánek 

s oblečením. V homolském kostele se konaly tři mše - v 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod. 

Jelikož asi do deseti pršelo, tak na Homoli nakonec letos žádný stánek nebyl.   

Při příležitosti pouti místní „sportovci“ uspořádali fotbalový zápas „Sparta - Slavia“. Hrálo 

se 2 x 30 minut s pětiminutovou přestávkou. Rozhodčím byl Miloslav Jireš. Za družstvo 

Sparty nastoupilo osm hráčů a za družstvo Slavia také osm. Zápas začal po čtrnácté hodině 

a skončil s výsledkem Sparta - Slavia 6:8. Za Spartu vstřelili góly: Petr Kubík st. (2), 

Lukáš Prudič (2), Petr Kubík ml. (1) a Petr Horáček (1) a za Slavii: Vojtěch Kvasnička (4), 

Pavel Novák (2), Jan Sládek (1) a Michal Vavruška (1).  

Horní řada zleva: Jakub Flekr se synem Samuelem (Doudleby nad Orlicí), Michal Vavruška (Lhoty), 
Kamil Mat ějka (Rájec), Lukáš Bečička (Sudslava), Petr Bečička (Lhoty), Vojt ěch Kvasnička 
(Chleny), Michal Tschöpl (Přestavlky) a Pavel Novák (Chleny). Dolní řada zleva: Petr Kubík st. 
(Choceň), Petr Horáček (Lhoty), Petr Kubík ml. (Choceň), Tomáš Kameník (Koldín), Martin 
Dimitrov (Koldín), Libor Hájek (Lhoty), Jan Sládek (Borovnice) a Lukáš Prudič (Kostelecké Horky). 
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Dětský den 

V pátek 3. června 2011 se od 16.00 hod. konal na hřišti 

a na prostranství u hospody Dětský den. Pro děti bylo 

nachystáno mnoho různých úkolů, které musely splnit 

(například chytání rybiček, prolézání tunelem, nošení 

vajíčka na lžíci, nakreslení obrázku, hod kroužků, skákání 

v pytli, házení míčků do koše, navlékání těstovin na špejli 

a další). Za každý splněný úkol dostaly děti nějakou 

sladkost. Na začátku trasy každé dítě obdrželo kartičku, 

na kterou jim bylo zapisováno úspěšné splnění úkolů. 

Po odevzdání vy-

plněné kartičky si 

každý vylosoval 

jednu cenu z tom-

boly, ve které byly 

různé hračky či 

hry.  
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Sraz Lhot a Lehot 

První červencový ví-

kend (1. - 3. červen-

ce 2011) se konal 

v Mníchovej Lehotě 

na Slovensku již tři-

cátý první Sraz Lhot 

a Lehot. Naše Lho- 

ty se zaregistrovaly 

v pátek po třetí hodi-

ně jako třicátá Lhota. 

Celkem se srazu 

zúčastnilo šede-

sát Lhot a Lehot.  

V sobotu dopo-

ledne se konalo 

tradiční setkání 

zástupců Lhot 

a ve 13.00 hod. 

začal tradiční 

průvod všech 

Lhot a Lehot 

obcí Mníchova 

Lehota. Na zá-

věr průvodu byla 

každá Lhota předsta-

vena. V pátek, v so-

botu a i v neděli byl 

připraven kulturní 

program.  

Za Lhoty u Potštejna 

se srazu zúčastnilo 

jedenáct zástupců. 
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Matrix M. V. Rally Kostelec nad Orlicí 2011 

Mistrovství České republiky historických automo-

bilů, Pohár České republiky v rally a Kandidátský 

podnik Mistrovství České republiky ve sprintrally 

se konalo v pátek a sobotu 19. a 20. srpna 2011 jako čtvrtý ročník Matrix M. V. Rally 

Kostelec nad Orlicí.  Mistrovství ČR historických automobilů hostil Kostelec nad Orlicí 

poprvé a diváci viděli hned několik legendárních vozů jako např. Škoda 130 RS, 130 LR, 

MBW 2002 a další. V rámci Poháru ČR v rally bylo startovní pole doplněno soudobými 

automobily.  

Soutěž byla zahájena na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí v pátek, kdy proběhla 

jedna rychlostní zkouška (RZ 1) a dalších sedm rychlostních zkoušek (RZ 2 až RZ 8) 

se konalo v sobotu. Diváci viděli v průběhu všech rychlostních zkoušek jako předjezdce 

Tomáše Tomečka s jeho ostrou soutěžní Tatrou. 

Trasa první rychlostní zkoušky vedla 

přímo městem (Městský okruh Kostelec 

nad Orlicí, 4,2 km) a první vůz startoval 

v 19.00 hod.  

První sobotní rychlostní zkouška - RZ 2 

(Kostelec nad Orlicí - Lhoty u Potštejna, 

8,6 km) začala v 8.35 hod. za nádražím 

v Kostelci. 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 kousek za ní byl cíl trasy. RZ 5 a RZ 8 

vedly stejnou trasou a první vozy startovaly v 11.48 hod. (RZ 5) a 15.01 hod. (RZ 8). 

Start třetí rychlostní zkoušky (Peklo - Rychnov nad Kněžnou, 9,7 km) byl v 9.06 hod. a byl 

umístěn na účelové komunikaci v místní části Pekla - v Roští. Trasa testu vedla k železnič-



 - 65 -

ní zastávce Peklo, pak do Rovně a pokra-

čovala přes lesní úsek do obce Jahodov, 

přes Končiny do cíle na dohled od Rych-

nova nad Kněžnou. RZ 6 vedla stejnou 

trasou a začátek byl v 12.19 hod.  

Čtvrtá rychlostní zkouška (Skuhrov 

nad Bělou - Dobré, 12,3 km) začala 

v 9.39 hod., po startu ve Skuhrově nad Bě-

lou vedla trať přes obce Svinnou, Hlinné, Osečnici a Sekyrku do Dobrého. RZ 7 vedla 

stejnou trasou a začátek byl v 12.53 hod. 

Celkovým vítězem závodu se stala posádka ve složení Richard Kirnig a Jiří Hovorka 

s vozem Mitsubishi Lancer EVO IX. 

Trasa závodu: 
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Spanilá jízda mopedů 

V Borovnici se v sobotu 27. srpna 2011 usku-

tečnil již šestý ročník Spanilé jízdy mopedů. 

Letos zde přivítali třicet pět účastníků, kteří se 

nejdříve vydali na dvacet tři kilometrů dlouhou 

trasu spanilé jízdy. Trasa vedla z Borovnice 

do Přestavlk, Rájce, Kosteleckých Horek, 

Bošína, Skořenic, Koldína, pod Homol, do Lhot 

u Potštejna a dál 

na Chleny, Krch-

leby a Přestavlky 

zpět do Borovni-

ce. Tento okruh se 

do celkového po-

řadí nepočítal.  

Poté proběhly čtyři bodované soutěže - jízda zručnosti 

(na čas), sprint s pevným startem na 15 metrů (na čas), 

nejpomalejší jízda na 15 metrů (na čas) a rychlostní zkouška 

(na čas). Soutěží se zúčastnilo dvacet pět soutěžících. 

Ze Lhot u Potštejna jeli spanilou jízdu Vladimír Beneš 

a Martin Růžička. Dalších soutěží se již zúčastnil pouze 

Vladimír Beneš, který obsadil 14. místo. Celkovým vítězem 

se stal Jaromír Bárta z Tutlek.  Martin R ůžička 

Vladimír Beneš 
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Polomské okruhy  

V neděli 28. srpna 2011 

se konal dvanáctý ročník 

závodu silničních kol - Po-

lomské okruhy. V letošním 

roce se na start závodu po-

stavilo celkem sedmdesát 

sedm závodníků. Závod začínal na kopci v Prorubech a dále vedl přes Polom a Lhoty 

u Potštejna zpět do Prorub, okruh měřil 8,5 kilometru. Závodilo se za plného provozu 

a na vlastní nebezpečí. Celkem bylo devět kategorií.  

Kategorie Juniorky (15 - 18 let) se zúčastnila pouze jedna závodnice - Monika Tučková 

(čas 1 hod. 15.27 min), která jela čtyři okruhy.  

Kategorie Ženy (19 a více let) se zúčastnilo pět závodnic a vy-

hrála Monika Simonová (1 hod. 7.13 min.) - jely čtyři okruhy.  

Kategorie Žáci (6 - 14 let) se zúčastnili čtyři závodníci a zvítězil 

Petr Kleiner (čas 39.07 min.), v této kategorii se jely dva okruhy.  

V kategorii Junioři (15 - 18 let) byli čtyři startující a zvítězil  

Matyáš Smolík s časem 1 hod 47.00 min. - jeli sedm okruhů.  

V kategorii Muži  (19 - 29 let) zvítězil Martin Splítek (čas 1 hod. 

58.00 min). V této kategorii startovalo třináct sutěžících, kteří jeli osm okruhů. 

V kategorii Masters (30 - 39 let) soutěžilo devatenáct mužů, kteří jeli osm okruhů 

a vítězem se stal Ondřej Ptáček s časem 2 hod. 0.08 min. 

V kategorii Veteráni I. (40 - 49 let) startovalo třináct mužů a zvítězil Jan Hauf s časem 

1 hod. 44.55 min. - jeli sedm okruhů.  

Kategorie Veteráni II.  (50 - 59 let) se zúčastnilo jedenáct mužů, kteří jeli pět okruhů 

a zvítězil Jiří Voňka s časem 1 hod. 21. 45 min.   

Kategorie Veteráni III.  (60 a více let) byla zastoupena sedmi startujícími a vítězem se stal 

Břetislav Pučan (čas 1 hod. 28.00 min.) - jeli pět okruhů. 
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Setkání koňských sil pod Homolskými schody 

V sobotu 1. října 2011 se konal 3. ročník Setkání koňských sil pod Homolskými schody. 

Oproti minulým dvěma ročníkům se změnilo místo konání a to z louky nad Sádkami 

na louku za tělocvičnou u cesty do Velké Lhoty.  

Po slavnostním nástupu následovala disciplína Pole Bending 

(jízda na koni - slalom mezi tyčemi), v této soutěži pro děti 

zvítězila Martina Bočkorošová s koněm Liliana. Ve Formanské 

jízdě (jízda vozů na čas přes různé překážky - most, zetko, 

slalom, osmička, cikcak, couvání, branka a účko) zvítězil Jan 

Ticháček s koňmi Hamletem a Bonny. V disciplíně Žolík (jízda 

vozů v tří minuto-

vém limitu přes překážky, které byly obodo-

vané, a vyhrál ten, kdo získal nejvíce bodů) 

zvítězil Karel Jahna starší s poníky Lucií 

a Lupem. V Těžkém tahu tahali koně na sa-

ních obrubáky, jeden vážil 100 kg a vítězem 

se stal Antonín Bohuněk s koněm Astorem, 

který utáhl 1300 kg. Stejnou váhu pak zkoušeli utáhnout i diváci, těch bylo nakonec 

potřeba devatenáct. Dostih chladnokrevníků vyhrál Jiří Knapovský s koněm Sosna. Terén-

ní jízdu traktůrků vyhrál Vladimír Beneš ze Lhot. Nakonec se každý mohl zapojit 

do divácké soutěže - běh na čas do homolských schodů. V kategorii do 12 let zvítězila Pav-

lína Holendová a v kategorii nad 12 let Dušan Horváth. Dopoledne předvedla skupina Ane-

ty Jeníčkové ukázku brazilské-

ho bojového umění Capoeira. 

Po celý den si mohly děti 

zaskákat na trampolíně, dopo-

ledne i v nafukovacím hradě.  
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Uzavírání cyklotrasy Okruhu Brodec 

Každoroční uzavírání cy-

klistické sezóny Okruhu 

Brodec se konalo v sobo-

tu 8. října 2011. Uza-

vírání cyklotrasy zahájil 

ve třináct hodin v Brum-

bárově předseda DSO 

Mikroregionu Brodec Jan 

Havel ze Lhot.  

Jako vždy bylo možné 

odstartovat z jakéhokoli 

místa na cyklotrase a v ja-

kémkoli směru hvězdicovou jízdou sbírat razítka na obvyklých stanovištích v jednotlivých 

obcích mikroregionu. Za minimální počet sedmi razítek z deseti v cíli obdrželi účastníci 

slevu na občerstvení v hodnotě Kč 30,--. Letošní počasí cyklistům nepřálo, zahájení sice 

proběhlo bez deště, ale před půl druhou začalo pršet a dešťové přeháňky provázely 

účastníky až do večera. I přes nepřízeň počasí se sešlo asi šedesát cyklistů. Zakončení 

cyklotrasy proběhlo ve lhotecké hospodě, kde na cyklisty čekal guláš a jiné dobroty. 



 - 70 -

Výlov obecního rybníka ve Velké Lhotě a nádrže na návsi v Malé Lhotě 

V sobotu 19. listopadu 2011 se 

od sedmi hodin ráno konal 

výlov rybníka ve Velké Lhotě.  

Libor Hájek, Lukáš Horský 

a Radomír Palán již od čtvrteč-

ního večera vypouštěli rybník. 

V sobotu vypouštění urychlili 

a výlov začal. První ryby se za-

čaly lovit o půl deváté. Z rybní-

ka byly vyloveny tyto druhy ryb: 

kapr (šupinatý, lysec a červený), 

amur, štika, lín, tolstolobik, karas, okoun, 

střevle, bělice a plotice. Ryby byly 

prodávány za Kč 60,--/kg, celkem se pro-

dalo 194 kg ryb (52 kusů) za Kč 11 640,--. 

Za práci při výlovu bylo rozdáno dalších 

deset kaprů a dvě štiky.  

Ryby, které se neprodaly (45 kaprů, 5 línů, 

2 zlatí jeseni, 1 amur a 1 tolstolobik), byly 

zatím dáni do požární nádrže na návsi 

v Malé Lhotě.  

Rybník se nechal do 3. prosince 2011 vy-

puštěný, aby tam  vymřeli plevelné ryby.  

 

Po dvanácté hodině byl výlov ukončen. 

Všichni zúčastnění byli s výlovem 

a množstvím ryb velmi spokojeni. 
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V sobotu 10. prosince 2011 kolem 

osmé hodiny začali opět Libor 

Hájek, Lukáš Horský a Radomír 

Palán vypouštět požární nádrž 

na návsi v Malé Lhotě a před obě-

dem se již zájemcům prodávaly 

ryby. Celkem se prodalo 62,8 kg 

ryb (21 kusů) za Kč 3 770,--. 

Všechny ryby se z nádrže vylovily, 

a které se neprodaly, se vrátily 

zpět již do napuštěného velkolhotec-

kého rybníka. Celkem se do rybníka 

vrátilo 22 kaprů, 7 línů, 2 zlatí jeseni 

a 1 tolstolobik. V nádrži v Malé Lhotě 

se žádné ryby nenechaly.   
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Čerti a rozsvícení stromečku 

V pondělí 5. prosince 2011 chodil 

po vesnici Mikuláš s andělem 

a čerty. Role Mikuláše se ujal Jiří 

Marek, anděl byla Jana Ledrová 

a za čerty se převlékli Jaromír 

Starý, Petr Horáček, Lukáš Horá-

ček, a Jakub Smutný (Borovnice). 

Nejdříve všichni navštívili osm 

rodin přímo doma a pak se pře-

sunuli před hospodu.  

O půl osmé vypukl na návsi 

ohňostroj a potom se rozsvítil 

vánoční stromeček umístěný 

před obchodem. Po celou dobu 

plál před „tělocvičnou“  čertovský 

oheň a kdo chtěl mohl se vyfotit 

s Luciferem. 
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Silvestrovský fotbalový zápas Sparta - Slavia 

V sobotu 31. prosince 2011 se konal již pátý ročník silvestrovského fotbalového zápasu 

„Sparta - Slavia“.  

Hrálo se 2 x 30 minut s pětiminutovou přestávkou. Na každé straně hrálo včetně brankáře 

šest hráčů. Rozhodčím byl Radomír Palán. Za družstvo Sparty nastoupilo osm hráčů 

a za družstvo Slavia sedm. 

Zápas začal po desáté hodině 

a skončil s výsledkem Sparta 

- Slavia 5:7. Za Spartu vstře-

lili góly: Tomáš Nováček (2), 

Lukáš Prudič (1), Petr Horá-

ček (1) a jeden vlastní gól Kamil Matějka a za Slavii: Josef Černý (2), Petr Bečička (1), 

Lukáš Bečička (1), Zbyněk Myšák (1), Jan Sládek (1) a jeden gól vlastní Libor Hájek. 

Teplota se pohybovala těsně nad nulou, takže hráči si spíše než zimu užily bláto. 

Horní řada zleva: Zdeněk Drahoš (Kostelec nad Orlicí), Jan Sládek (Borovnice), Michal Vavruška 
(Lhoty), Zbyněk Myšák (Krchleby), Lukáš Bečička (Sudslava), Josef Černý (Přestavlky), Kamil 
Matějka (Rájec) a Tomáš Nováček (Koldín). Dolní řada zleva: Petr Horáček (Lhoty), Lukáš Prudič 
(Kostelecké Horky), Jan Kozák (Polom), Petr Novotný (Kostelecká Lhota), Martin Dimitrov (Koldín), 
Petr Bečička (Lhoty) a Libor Hájek (Lhoty). 
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Základní škola a Mateřská škola  

Na začátku roku 2011 navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí a do školy chodilo 75 žáků 

(1. - 2. třída - 23 žáků, 3. - 5. třída - 20 žáků, 6. třída - 9 žáků, 7. třída - 7 žáků, 8. třída - 

10 žáků a 9. třída - 6 žáků).  

V lednu vyrazily děti ze školky k Morávkům do Velké Lhoty, kde pozorovaly pštrosa. 

Ve čtvrtek 20. ledna proběhl zápis do prvního ročníku základní školy, zapsat se přišlo deset 

dětí. Jedenácté přišlo po skončení nemoci. 

V neděli 9. ledna 2011 vyrazili žáci druhého stupně 

a někteří zájemci z prvního stupně na lyžařský výcvik. 

Odborný dohled vykonával pan učitel Jan Havel 

a paní učitelky Iveta Absolonova a Markéta Bubnová. 

Všichni opět vyrazili do Zdobnice v Orlických horách 

na chatu Slunečná. Lyžařský výcvik skončil v pátek 14. ledna 2011. 

V pátek 21. ledna se na Vrbici konal 52. rodičovský ples. Letos po dvouleté pouze 

vystoupil na plese opět taneční kroužek pod vedením paní učitelky Jany Florianové 

se svým předtančením.  

V pondělí 31. ledna se žáci druhého stupně vypravili na Zimní stadion do Chocně, 

kde si zabruslili a užili spoustu legrace. 

V únoru absolvovaly děti ze školky a žáci školy 

poslední lekci plavání v bazénu v Ústí nad Orlicí. 

Děti ze školky dostaly od svých instruktorek vy-

svědčení a dárek v podobě nalepovacího sluníčka. 

Ve čtvrtek 10. února byl ve školce karnevalový rej. 

Na děti v maskách čekaly soutěže, promenáda 

po celé škole a diskotéka. 

Ve středu 16. února navštívily děti 

ze školky a žáci prvního stupně 

divadelní představení ve Vamberku 

s názvem „Masopustní pohádka, 

aneb jak skřivánek musel vrznout“. 

Ve čtvrtek 17. února se děti ze škol-

ky vypravily na „Cestu za skřítky 

Zimníčky“, při vycházce hledaly 

po cestě schované skřítky Zimníčky 

a plnily různé úkoly.  
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V únoru začal pod vedením učitelek Marie Šaldové a Markéty Bubnové opět pracovat 

zdravotnický kroužek, ve kterém se žáci 3. a 6. ročníku učili poskytovat první pomoc. 

Dalším kroužkem, který zahájil svou činnost v únoru, byl dopravní kroužek, ve kterém 

se čtvrťáci učili dopravní značky, základy bezpečné jízdy po silnici a řešili různé dopravní 

situace. 

Ve čtvrtek 17. února podnikli žáci šestého a sedmého ročníku exkurzi do Kostelce 

nad Orlicí a Vamberka. V Kostelci nad Orlicí navštívili M ěstskou policii a Městský úřad 

a ve Vamberku Městskou knihovnu. 

V pátek 18. února proběhl v době družiny karneval, kdy se hrály různé hry a maškarně 

se rejdilo na tanečním parketu. 

Na začátku března navštívila školku se svými pejsky z chovné stanice paní Mazan-

kievičová, která dětem vysvětlila, jak o pejsky správně pečovat, čím je krmit a spoustu 

dalších zajímavých věcí z chovu těchto zvířat. 

Ve středu 16. března přijel na besedu pan Sedláček. Hlavním tématem besedy byla média.  

Ve čtvrtek 17. března proběl ve škole Den otevřených dveří. 

Pondělí 21. března, první jarní den byl ve znamení Vynášení 

Moreny. Všichni žáci školy i děti ze školky se za zpěvu písní 

a říkadel vypravili do vesnice a následně za vesnici k potoku 

Brodci. Tam hodili Morenu do potoka a za zpěvu písní 

vyhnali zimu a přivítali očekávané jaro. 

V úterý 22. března se v rámci projektu „Volba povo-

lání“ vypravili žáci druhého stupně do pekárny v Ličně 

a do společnosti Matrix 

v Třebešově (zabývá se 

dřevovýrobou). 
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Ve středu 23. března se ve škole a ve školce uskutečnila 

beseda o dravcích s ukázkami živých dravců - puštíka, sovy 

pálené, krkavce, výra, káněte a orla mořského. Paní Jana 

Mazúchová, která dravce přivezla, dovezla i fretku. 

Ve čtvrtek 24. března na-

vštívil školu pan Cyril Po-

dolský - animátor a režisér 

českých večerníčků, který 

žákům vysvětlil taje ani-

movaného filmu. 

V pátek 25. března navštívilo školku a žáky 1. až 3. ročníku divadlo Šternberk se třemi 

pohádkami - „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“, „O Koblížkovi“ a „Tři prasátka“. 

I v roce 2011 se žáci zapojili do charitativní akce Miss panenka. Letos se soutěže 

zúčastnilo 13 panenek a v březnu byla vybrána nejhezčí. Školní vítězkou se stala panenka 

Matěje Ležáka ze 6. třídy. 

V úterý 5. dubna navštívili žáci druhého stupně kostel na Homoli. 

V pátek 8. dubna zhlédly děti ze školky a žáci školy představení „Souboj hudebních žánrů“. 

Dva hudebníci zazpívali dětem krásné písně za doprovodu kytary, kontrabasu a housliček.  

V sobotu 9. dubna se konal tradiční výlet rodičů s dětmi, tentokrát do Pelhřimova, 

kde navštívili Muzeum rekordů a kuriozit a Muzeum Strašidel. Rodiče s dětmi pak ještě 

navštívili na Křemešníku rozhlednu Pípalku. 

V neděli 17. března vystoupily děti ze školky v Přestavlkách na setkání důchodců. Děti jim 

předvedly pásmo básniček, hádanek, písniček a taneček „Polámal se mraveneček“.  

V rámci oslav Dne země se v pondělí 18. dubna žáci druhého stupně vydali na pravidelný 

úklid homolských schodů, které uklidili a oškrabali od mechu. 

Děti ze školky posbíraly odpadky směrem na Homol. Žáci 

1. a 2. ročníku se vypravili na výlet přes Velkou Lhotu 

do Prorub a po cestě si zahráli postřehovou hru. Také žáci 

3. až 5. ročníku se vydali na výlet (do Hájku). 
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V úterý 26. dubna navštívili žáci 4. až 9. ročníku Východočeské divadlo Pardubice, 

kde zhlédli muzikál „Muž z kraje La Mancha“. 

V pátek 29. dubna se všechny děti ve školce proměnily v čaroděje a čarodějnice. Děti 

vařily kouzelné lektvary a učily se kouzelná zaříkávadla. Potom navštívily poštu, obecní 

úřad a obchod. 

V úterý 3. května proběhl sběr starého papíru. Celkem bylo vybráno 2 595 kg. Nejvyšší 

průměr kg na žáka měla osmá třída - 72 kg. Do sběru se zapojily i děti ze školky. 

V pátek 6. května proběhla ve škole dopravní soutěž. Všichni žáci školy i děti ze školky 

projeli připravenou trasu u autobusové zastávky na návsi. Starší děti ještě odpovídaly 

na otázky z dopravní výchovy. 

Ve dnech 8. až 13. května se některé žákyně školy zúčastnily poznávacího výletu  

do Londýna. 

V úterý 10. května si děti připravily pro maminky besídku ke Dni matek. Děti zazpívaly, 

zarecitovaly, zatancovaly a sehrály scénky. 

Ve středu 11. května se žáci 4. a 5. ročníku rozjeli na dopravní hřiště v Rychnově 

nad Kněžnou. Cílem byl nácvik na dopravní soutěž a získání průkazu cyklisty, ten získala 

ale pouze Kateřina Sýkorová. 

Ve čtvrtek 12. května se konalo okresní kolo Soutěže mladých cyklistů. V mladší kategorii 

4. až 6. tříd se lhotecké družstvo (Michal Koleš, Kateřina Sýkorová, Martin Smólka 
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a Nikola Zavacká) umístilo na 9. místě (ze 14. zúčastněných). Starší kategorii zastupovali 

Vendula Kounová, Michal Petraš, Tomáš Petraš a Petra Zámečníková a ti se umístili 

z 8 družstev na 5. místě. 

Ve středu 18. května proběhlo na Homoli fotografování dětí ze školky a žáků školy.  

Ve čtvrtek 19. května si školka 

zahrála stopovanou, část dětí značila 

cestu fáborky a schovávala těžké 

úkoly pro další děti. 

Ve čtvrtek 26. května se uskutečnil 

společně s rodiči či staršími souro-

zenci výlet školky na Kunětickou 

horu. 

V pátek 27. května zavítalo do školy 

divadlo z Hradce Králové s pohád-

kou „Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba“, představení 

zhlédly i děti ze školky. Pro starší žáky si herci Michal Moravec a Vítek Troníček 

připravili divadelní představení „Legenda V + W aneb Příběh Osvobozeného divadla“.  

V neděli 29. května přivítaly v Přestavlkách některé děti ze školky nové občánky. 

Připravily si pro ně písničky s flétnou a básničky. 

Ve středu 1. června při příležitosti Dne dětí vyrazily děti ze školky a všichni žáci školy 

do vojenského prostoru v Týništi nad Orlicí. Pro všechny byl nachystán bohatý program - 

vyzkoušení vysílaček a ochran-

ných masek, prohlídka zbraní, 

nábojů, raket, historických zbraní, 

vojenské techniky (do tanku 

si děti mohly i vlézt), ukázka 

psovodů (např. zadržení pacha-

tele), ukázka hasičské techniky  

a ukázka slaňování hasičů.  
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Ve čtvrtek 2. června proběhl zápis do mateřské školy. Některé děti byly bohužel odmítnuty, 

protože volných míst bylo pouze deset. 

Ve středu 8. června se v Rychnově nad Kněžnou konalo oblastní kolo soutěže Hlídek 

mladých zdravotníků. Nikola Zavacká, Oldřich Zářecký, Markéta Štěpánová, Anna 

Hlávková a Pavlína Zemanová soutěžili v mladší kategorii a Tereza Kozáková, Barbora 

Kopecká, Michaela Mazankievičová, Vendula Kounová a Tereza Nosková ve starší 

kategorii. Obě družstva skončila ve svých kategoriích na předposledních pozicích.  

Ve středu 15. června se někteří žáci z prvního stupně zúčastnili olympiády malotřídních 

škol v Potštejně. Soutěžilo se v pěti lehkoatletických disciplínách. Nejvíce se vedlo Vlasti-

milu Bubnovi, který získal 2. místo v hodu na cíl, 2. místo ve skoku do dálky, 3. místo 

ve vytrvalostním běhu a 3. místo v běhu na 50 m. Kateřina Sýkorová získala 3. místo 

v hodu na cíl a Oldřich Zářecký 3. místo v hodu do dálky. Ve vybíjené lhotecké družstvo 

vyhrálo. 

Ve čtvrtek 16. června bylo pro děti ze škol-

ky nachystáno „Spaní ve školce přes noc 

a pohádková cesta“. Pro nepříznivé počasí 

byla pohádková cesta přesunuta do školy, 

kde na jednotlivých stanovištích děti plnily 

úkoly od pohádkových bytostí. Večer násle-

dovala stezka odvahy se strašidly.  

V neděli 19. června proběhlo v Suchdole nad Odrou předávání cen za výtvarnou, literární 

a fotografickou soutěž WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ. V této celorepublikové 

soutěži se děti ze lhotecké mateřské školy umístily ve výtvarné kategorii MŠ jako celek 

na 3. místě s kolektivní prací „Koně a hříbátka na pastvě“. V literární kategorii 1. stupeň 

ZŠ obsadila krásné 2. místo Denisa Štěpánková s pohádkou „O neposedném hříbátku“. 

V úterý 21. června se žáci školy i děti ze školky stali, na základě výběru peněz 

(Kč 3 500,--), adoptivními rodiči tří zvířátek (želvy zubaté, mary stepní a loríčka 

červenohlavého) z pražské zoologické zahrady. 

V úterý 21. června vyrazili žáci z prvního 

stupně na školní výlet. Nejdříve si prohlédli 

zámek a náměstí v Litomyšli, potom šli asi pě-

tikilometrovou procházku v Toulovcových 

maštalích a nakonec navštívili zámek v No-

vých Hradech.  
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V okresním kole výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí 2011" obsadila Kristýna 

Bartoňová 1. místo a v krajském kole této soutěže získala 2. místo. V červnu proběhlo 

také vyhlášení další výtvarné soutěže a to "Poznáváme Orient", kde Simona Smóĺka 

vybojovala hlavní ce-

nu. Také Tereza Ko-

záková získala v červ-

nu významné umístě-

ní a to dokonce na ce-

lorepublikové úrovni, 

stala se totiž mis- 

tryní České republiky 

ve dvouhře mladších 

žákyň ve stolním 

tenisu. 

V úterý 28. června se žáci 

2. stupně zúčastnili stanování 

na školním hřišti, kde hráli 

různé hry a večer vypouštěli 

lampiónky štěstí. 

Ve středu 29. června se konal 

sportovní den. Kromě fotbalo-

vého klání Lhoty x Borovnice 

(vítězem se staly Lhoty 5:3), 

se hrála přehazovaná, vybíjená 

a další doprovodné hry. 

Ve středu 29. června proběhlo 

slavnostní rozloučení s budoucími 

prvňáčky a slavnostní vyřazení žá-

ků 9. ročníku. V přítomnosti rodičů 

a starosty Lhot Jana Růžičky a sta-

rostky Borovnice Soni Rojkové školkové děti zatancovaly a zarecitovaly a deváťáci za-

vzpomínali na uplynulá školní léta. Veronika Flegelová, Tereza Kozová, Lenka Mazankie-

vičová, Renáta Urbancová, Ondřej Hlávka, Ondřej Nečas, Jakub Peňáz a Adam Žaba byli 

pasování na prvňáčky a deváťáci byli pasováni na absolventy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna. 
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Žáci 9. ročníku obdrželi před prázdninami rozhodnutí o přijetí na vybrané střední školy 

a střední odborná učiliště: Milan Fabián (Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec 

nad Orlicí - Informatika v ekonomice), Josef Štěpán (Vyšší odborná škola a Střední prů-

myslová škola Rychnov nad Kněžnou - Autoelektrikář), Veronika Krejčíková (Obchodní 

akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí - Obchodní akademie), Anežka Krčmářová 

(Střední škola cestovního ruchu Choceň - Cukrář), Pavlína Morávková (SOŠ a SOU Nové 

Město nad Metují - Kadeřník) a Markéta Vytlačilová (Střední škola cestovního ruchu - 

Kuchař - číšník).  

Vlastimil Buben odešel z 5. ročníku na Osmileté gymnázium do Ústí nad Orlicí. 

Mateřská škola byla od 1. července do 26. srpna 2011 uzavřena. Od 29. srpna do 31. srp- 

na 2011 byla školka v provozu od 7.30 hod. do 15.00 hod. Od 1. září byla školka 

v provozu již normálně - od 6.45 hod. do 15.30 hod. 

Do školky k paní učitelce Ludmile Štěpánkové z Vrbice nastoupila nová paní učitelka 

Soňa Zářecká ze Lhot u Potštejna. Ve školce přibyly nové děti: Anna Bečičková, Eliška 

Čermáková, Matěj Kovaříček, Dominik Koza, Josef Peňáz (všichni ze Lhot), Tomáš 

Bednář (Borovnice), Matěj Chejnovský (Proruby) a Jakub Ležák (Polom). Na začátku září 

2011 navštěvovalo mateřskou školku 24 dětí. Úplata za MŠ činila Kč 200,-- za měsíc.  

Ve školním roce 2011-2012 navštěvovalo školu 78 žáků (1. a 3. třída - 24 žáků, 

2., 4. a 5. třída - 22 žáků, 6. třída - 7 žáků, 7. třída - 9 žáků, 8. třída - 6 žáků a 9. tří- 

da - 10 žáků) ze Lhot, Borovnice, Krchleb, Polomi, Potštejna, Přestavlk, Rájce, Seče, 

Sudslavy a Vrbice. 

Nový školní rok byl zahájen ve čtvrtek 1. září 2011.  

Do první třídy nastoupilo deset žáčků: Veronika Flegelová (Lhoty), Lucie Hyláková 

(Sudslava), Tereza Kozová (Lhoty), Lenka Mazankievičová (Polom), Veronika Padrtková 

(Sudslava), Renáta Urbancová (Přestavlky), Ondřej Hlávka (Lhoty), Ondřej Nečas 

(Přestavlky), Jakub Peňáz (Polom) a Adam Žaba (Polom). 

V novém školním roce bylo složení pedagogického sboru následující. Na prvním stupni 

i nadále vyučovala paní učitelka Marie Šaldová ze Lhot (1. a 3. ročník) a paní učitelka 

Jiřina Fialová z Potštejna  (2., 4. a 5. ročník). Matematiku a vlastivědu učila paní ředitelka 

Dagmar Bachmanová z Potštejna. Přírodopis, zeměpis a chemii na druhém stupni učila 

paní učitelka Markéta Bubnová ze Sudslavy, matematiku, fyziku a informatiku pan učitel 

Jan Havel ze Lhot, anglický jazyk ve 3. až 9. ročníku paní učitelka Petra Vojtová 

ze Žamberka a ruský jazyk paní učitelka Jana Florianová z Doudleb nad Orlicí. Pan učitel 

Jan Píša z Rokytnice v Orlických horách učil český jazyk a dějepis.  
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Školní družinu vedla paní vychovatelka Lucie Lukešová z Rychnova nad Kněžnou, která 

nastoupila 3. října 2011 na mateřskou dovolenou. Její nástupkyní se stala paní vychovatel-

ka Světlana Enderlová z Vamberka. Provoz školní družiny byl od 11.00 hod. do 14.30 hod. 

a úplata za družinu činila Kč 25,-- za měsíc.  

O pořádek a čistotu pečovala ve škole i ve školce paní školnice Karla Stará ze Lhot a paní 

uklízečka Věra Vavrušková ze Lhot. Ve školní kuchyni pracovala paní vedoucí Ilona 

Fridrichová z Potštejna a paní kuchařka Hana Bubnová z Polomi. Výchovným poradcem 

školy byla paní ředitelka Dagmar Bachmanová. Protidrogovým koordinátorem a preven-

tistou byl pan učitel Jan Píša.  

Ve školním roce 2010-2011 bylo opět prodáváno Školní mléko (neochucené i ochucené - 

banán, čokoláda, vanilka, jahoda, smetanový vanilkový a čokoládový krém), jogurty 

a ovocné pitíčko s různými příchutěmi. Žáci měli zabezpečený celodenní pitný režim - 

neomezeně se mohli napít čaje, šťáv nebo džusu. Cena pitného režimu činila na dva měsíce 

Kč 30,--. 

Ve školním roce 2010-2011 byl rozpis hodin následující: první hodina - 7.20 - 8.05 hod., 

druhá hodina - 8.15 - 9.00 hod., třetí hodina - 9.20 - 10.05 hod., čtvrtá hodina - 

10.15 - 11.00 hod., pátá hodina - 11.10 - 11.55 hod., šestá hodina - 12.45 - 13.30 hod. 

a sedmá hodina - 13.40 - 14.25 hod. 

V září zahájily svojí činnost tyto kroužky: stolní tenis a nábo-

ženství.  

V pátek 16. září se osmáci a deváťáci vypravili na kolech 

k Vrbici, kde nasbírali brambory pro školní jídelnu. 

V pátek 23. září se v Libchavách uskutečnil atletických čtyřboj 

ve sprintu na 60 m, hodu míčkem nebo vrhu koulí, skoku do dál-

ky a vytrvalostním běhu. Mladší dívky (zleva Vendula Kounová, 

Tereza Kozáková a Nikola Zavacká) vybojovaly třetí místo 

ve své kategorii. 

 

 

V pátek 30. září 

navštívili žáci 

v Rychnově nad Kněžnou novou budovu 

Hasičské zbrojnice a zámek v Často- 

lovicích, kde si prohlédli nejen zámek, 

ale i park a minizoo. 
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V úterý 4. října navštívili žáci prvního stupně spolu s dětmi ze školky ve Vamberku 

divadelní představení "Obušku z pytle ven!". 

Ve čtvrtek 6. října přijela do školy policie. Policisté z Obvodního oddělení z Kostelce 

nad Orlicí vysvětlili d ětem ze školky, k čemu policie slouží a popovídali si o bezpečnosti. 

Na závěr děti dostaly reflexní vesty, terčík na vycházky a omalovánky. Nyní chodí děti 

ze školky na vycházky po vesnici ve žlutých reflexních vestách a každý si jich okamžitě 

všimne. Besedy s policisty se po dětech ze školky zúčastnili také žáci 1. stupně 

a po nich i žáci z 2. stupně. Žáci ze školy si vyslechli povídání o tom, jak žít bezpečně 

doma, na ulici, na hřišti i před počítačem. Nakonec žákům policisté předvedli, jakou 

výstroj a výzbroj má k dispozici těžkooděnec z pořádkové jednotky. 

Ve středu 19. října se zúčastnilo  družstvo děvčat a družstvo 

chlapců okresního kola ve stolním tenise ve Voděradech. 

Tým děvčat (zleva Vendula Kounová, Monika Hyláková 

a Tereza Kozáková) i tým chlapců (Daniel Peňáz, Michal 

Petraš a Tomáš Petraš) obsadili ve svých kategoriích úžasná 

druhá místa. 

V pátek 14. října 

proběhla již tra-

diční výstava 

Podzim v zahradě. 

Děti ve školce i ve škole vytvořily různá pod-

zimní strašidla a další výrobky z přírodnin, které 

naaranžovaly v altánku a na zahradě.  



 - 84 -

V úterý 21. října skončil sběr starého papíru. Do sběru se zapojily i děti ze školky. Celkem 

bylo vybráno 2 378 kg. Nejvíce vybrala devátá třída - 733 kg, měla také nejvyšší průměr 

kg na žáka - 73,3 kg. 

V úterý 25. října navštívili žáci 8. a 9. ročníku Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou, 

kde se žáky besedovali o správném výběru středních škol.  Žáci si vyzkoušeli počítačový 

program výběru povolání na základě svých zájmů. 

V pondělí 7. listopadu žáci 5. až 9. ročníku zhlédli v kině v Rychnově nad Kněžnou film 

z projektu Planeta Země 3000 na téma Čína - říše mocného draka. 

V úterý 8. listopadu navštívili žáci 1. až 4. ročníku spolu s dětmi ze školky ve Vamberku 

divadelní představení "Zimní příhody včelích medvídků". 

V pátek 11. listopadu se dívky druhého stupně (Veronika Nováčková, Barbora Kopecká, 

Petra Zámečníková, Barbora Nosková, Tereza Kozáková, Vendula Kounová a Nikola 

Zavacká) zúčastnily okresního kola v přehazované v Kostelci nad Orlicí, kde obsadily 

8. místo z 12 družstev. 

V pondělí 14. listopadu přijela 

do školky paní Balvínová z cen-

tra Magnet hrou a přivezla sebou 

magnetické stavebnice Geomag, 

ze kterých děti stavěly rozličné 

geometrické útvary. 

Ve středu 16. listopadu proběhla 

ve škole beseda s názvem Příběhy 

bezpráví, žáci zhlédli film s náz-

vem Swingtime a debatovali s panem Beranem a Krčmářem. 

Žáci 1. až 5. ročníku a děti ze školky jezdili od 23. listopadu do Plavecké školy v Ústí 

nad Orlicí, kde absolvovali deset lekcí plaveckého výcviku. 

V sobotu 26. listopadu a v neděli 27. listopadu předvedly některé děti ze školky krátké 

pásmo básniček a písniček na rozsvícení vánočních stromečků na Vrbici a v Borovnici. 

V pondělí 5. prosince navštívili mateřskou školu i všechny školní třídy Mikuláš, anděl 

a čerti. Jednalo se o žáky osmého ročníku, kteří poté ještě navštívili obchod, poštu 

a obecní úřad. 

Ve  čtvrtek 15. prosince proběhla ve škole i ve školce vánoční besídka nejen pro rodiče. 

Děti si opět připravily směsici písniček, básniček, tanečků, pohádek a hudebních melodií. 

Posledním školním dnem roku 2011 byl čtvrtek 22. prosince, kdy Ježíšek přinesl všem 

dětem nějaký dáreček a do mateřské školy a školní družiny i krásné nové hračky.  
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Homol 

I v roce 2011 patřil kostel na Homoli 

pod Římskokatolickou farnost - děkanství 

Kostelec nad Orlicí.  

V neděli dne 19. června 2011 se na Homoli 

konal od 14.00 hod. pravidelný každoroční 

koncert „Vítání léta“ se skupinou Gemma 

ze Sopotnice. Téměř plný kostel návštěvníků 

zde jako obvykle vyslechl skladby jak z oblasti vážné hudby, tak populární písničky 

od švédské skupiny ABBA ve vlastním aranžmá. 

Mše v tomto roce začínaly ve 14.30 hod. a konaly se v těchto termínech: 23. ledna, 

13. února, 27. února, 13. března, 24. dubna, 8. května, 22. května, 12. června, 26. června, 

10. července, 24. července, 14. srpna, 28. srpna, 11. září, 25. září, 19. října, 23. října, 

13. listopadu, 27. listopadu, 11. prosince a 26. prosince. 

Na pouťovou neděli 15. května se konaly mše tři (od 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.). 

V neděli 11. září při příležitosti Švest-

kové pouti se konaly opět tři mše 

(od 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.). 

Mši svatou v 10.00 hod. celebroval 

generální vikář Mons. Josef Socha, 

papežský prelát. 

V roce 2011 byly na obě vstupní brány 

na hřbitov umístěny nápisy s informace-

mi pro návštěvníky - 1. nápis: Poutní 

kostel Panny Marie Bolestné - Upozorňujeme návštěvníky, že na hřbitov je zakázáno vodit 

psy a 2. nápis: Brána hřbitova je otevřena v letním období od 7 do 19 hodin, v zimním 

období od 8 do 16 hodin. 

V létě 2011 byla vlevo 

od homolských schodů 

umístěna nová infor-

mační tabule. Do konce 

roku na ní ale nebyl 

umístěn žádný nápis. 

V létě byl ještě 

pod schody mezi silnici 
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a altán umístěn nový směrovník turistické trasy, která zde byla vytvořena v loňském roce. 

Bohužel i v současné době se najdou lidé, kteří poutní místo na Homoli ničí. V noci 

ze 4. na 5. září 2011 srazili nějací vandalové hlavu jedné ze zbývajících soch (sv. Leo-

narda), hlava sochy se pádem na zem roztříštila. Na samotném schodišti byly ještě 

poničeny pískovcové schody. Odborníci z Národního památkového ústavu v Josefově 

odhadli škodu na Kč 45 000,-- (Kč 30 000,-- socha a Kč 15 000,-- schody). Věc byla 

předána k prošetření polici, ale ta na konci roku případ odložila, pachatel nezjištěn. 

Noví vlastníci homolského schodiště - Obec Lhoty u Potštejna a Obec Borovnice 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl v září 2011 obcím Lhoty 

u Potštejna a Borovnice schodiště na Homoli. Schodiště v účetní hodnotě Kč 7 007 613 ,-- 

s balustrádami a výzdobou, které vede ke kostelu Panny Marie Bolestné, úřad bezúplatně 

převedl obcím včetně pozemku číslo 820 o výměře 435 m2. Památka byla obcím převedena 

s nekompletní sochařskou výzdobou. Některé sochy a vázy byly bohužel v posledních 

dvaceti letech ukradeny a zatím nebyly nahrazeny novými. Obce mají zájem památku 

opravit, pečovat o ni a zachovat ji příštím generacím. Bohužel vše závisí na získání 

finančních prostředků, které chtějí obce získat pomocí dotací. 

Památka byla v předchozím období bezúspěšně nabízena Ministerstvu kultury České 

republiky, kraji i církvi. Obce Lhoty u Potštejna i obec Borovnice dostaly nabídku 

na převzetí schodiště v minulosti již několikrát. Obce tuto nabídky vždy zamítly, hlavním 

důvodem bylo, že údržba schodiště je velmi finančně náročná a obě obce se svým malým 

rozpočtem na tuto údržbu prostě nemají dostatek financí. Bohužel památku stále nikdo 

nechtěl a nyní dostaly obce nabídku na převzetí naposledy, s tím, že když jí nikdo 

nepřevezme, nabídne Úřad památku soukromým osobám. Soukromé osoby by si s pa-

mátkou poté mohly v podstatě dělat, co by chtěly. Obce se zalekly toho, že by památku 

mohl soukromník zpustošit ještě více než je nyní či dokonce zničit, a proto se spolu 

dohodly, že památku převezmou společně, každá jednou polovinou. 
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Oprava věže kostela 

V roce 2011 pokračovala oprava věže 

homolského kostela a na konci roku 

byla konečně dokončena.   

Konstrukce krovu věže byla 

v létě přikryta prkny, na které 

potom bylo během podzimu 

natlučeno měděné plechování. 

Lešení, které na kostele bylo 

od roku 2009, zůstalo na kostele 

až do začátku roku 2012, kdy bylo 

konečně sundáno.  



 - 88 -

Seznam zkratek: 

 

a. s. - akciová společnost 

cm - centimetr 

č. p. - číslo popisné 

ČR - Česká republika 

j. n. - jinde nezařazené 

Kč - Koruna česká 

např. - například 

NN - nízké napětí 

MS - Mistrovství světa 

odpa - oddíl, paragraf rozpočtové skladby (v účetnictví) 

o. p. s. - obecně prospěšná společnost 

OSN - Organizace spojených národů 

OÚ - Obecní úřad 

pol. - položka rozpočtové skladby (v účetnictví) 

RZ - rychlostní zkouška 

s. - sekund 

SDH - Sdružení dobrovolných hasičů 

SOŠ a SOU Nové Město nad Metují - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Nové Město nad Metují 

SR - státní rozpočet 

s. r. o. - společnost s ručením omezeným 

sv. - svatý 

TTC - Table tenis club 

ÚP - Územní plán 

VPS SR - všeobecná pokladní správa státního rozpočtu 

WTA - Ženská tenisová asociace (anglicky Women´s Tennis Association) 

ZŠ a MŠ - Základní škola a Mateřská škola 

°C - stupně Celsia 
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Seznam použitých zdrojů: 

http://cs.wikipedia.org 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://special.sport.cz/2011/stalo-se.html 

http://www.brodec.cz 

http://www.ceskenoviny.cz 

http://www.mapy.cz 

http://www.meteopress.cz/rok-2011-v-datech 

http://www.oredo.cz 

http://www.sdhkl.cz/ 

http://zslhoty.rajce.idnes.cz 

Lhotecké školní listy z roku 2011. 

Podklady z Obecního úřadu - účetní výkazy, inventurní seznamy, zápisy z veřejného 

zasedání obecního zastupitelstva a podobně. 

Vlastní fotografie a fotografie poskytnuté novomanžely a rodiči miminek. 

 

Děkuji všem, kteří mi při psaní této kroniky velmi pomohli.  
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DVD 

 

Na tomto DVD je kronika v elektronické podobě, fotografie a některé zdroje v elektronické 

podobě. 

 

 

 

 

 

 
 

 


