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Čarodějnice 

V úterý 30. dubna 2013 se za tělocvič-

nou konalo pálení čarodějnic. Pro děti 

byly na hřišti u školy od šestnáci hodin 

nachystány různé soutěže. Za odměnu 

děti dostaly sladkosti. Za tělocvičnou 

si pak mohly opéct špekáčky. 

Od sedmnácté hodiny bylo již 

pro všechny nachystáno občersvení (makrely, kuřecí plátky, grilovaný hermelín 

a alkoholické i nealkoholické nápoje). Letos opět hasiči nachystali dřevěnou hranici. Oheň 

byl zapálen po devatenácté hodině a během chvilky se pěkně rozhořel. Během celého 

čarodějnického rejdění bylo krásné počasí.  



 - 77 - 

Sraz Lhot a Lehot 

Od čtvrtka 4. července do neděle 

7. července 2013 se konal ve Veĺké 

Lehotě u Trenčína na Slovensku třicátý 

třetí Sraz Lhot a Lehot. Naše Lhoty 

se zaregistrovaly již ve středu jako třetí 

Lhota. Celkem se srazu zúčastnilo čtyři-

cet dva Lhot a Lehot z České a Sloven-

ské republiky. V sobotu dopoledne se konalo setkání zástupců Lhot a ve 12.30 hod. začal 

tradiční průvod všech Lhot 

a Lehot obcí Veĺká Lehota. 

Na závěr průvodu byla každá 

Lhota představena.  

Na setkání vystoupily nejen 

hudební kapely. K vidění byl 

také typický slovenský folklór, 

řemesla, jarmark a setkání 

zakončila v neděli bohoslužba 

v kostele.  
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Matrix M. V. Rally Kostelec nad Orlicí 2013 

Timeseal Mistrovství České republiky ve sprintrally a Pohár 

České republiky v rally se konaly v okolí Kostelce 

nad Orlicí a Rychnova nad Kněžnou v pátek a v sobotu 26. a 27. července 2013 jako šestý 

ročník Matrix M. V. Rally Kostelec nad Orlicí. Soutěž 

byla zahájena na Palackého náměstí v Kostelci 

nad Orlicí v pátek, kdy byly představeny posádky 

a proběhl slavnostní start rally. V sobotu se pak jelo 

sedm rychlostních zkoušek (RZ 1 až RZ 7).  

RZ Start - cíl Čas 1. posádky 

RZ 1 Skuhrov nad Bělou - Hraštice 9.00 

RZ 2 Kostelec nad Orlicí - Lhoty u Potštejna 10.45 

RZ 3 Peklo nad Zdobnicí - Rychnov nad Kněžnou 11.15 

RZ 4 Skuhrov nad Bělou - Hraštice 11.45 

RZ 5 Kostelec nad Orlicí - Lhoty u Potštejna 14.05 

RZ 6 Peklo nad Zdobnicí - Rychnov nad Kněžnou 14.35 

RZ 7 Skuhrov nad Bělou - Hraštice 15.05 

Lhoty u Potštejna byly cílem dvou rychlostních zkoušek - RZ 2 a RZ 5. Trasa vedla 

z Kostelce nad Orlicí a měřila 8,9 kilometrů. RZ 2 začala v 10.45 hod. na okraji Kostelce 

nad Orlicí za nádražím. Trasa vedla stoupáním do Suché Rybné a Vrbice, pokračovala 

pak sjezdem přes Chlínky do Chlen a následně po místní komunikaci do Lhot u Potštejna 

k hasičárně, kde kousek za ní byl cíl trasy. RZ 5 vedla stejnou trasou a první vůz startoval 

ve 14.05 hod. 

Celkem soutěžilo devadesát osm posádek a vítězem závodu se stala posádka ve složení 

Roman Odložilík a Martin Tureček s vozem Citroën Xsara WRC.  
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Polomské okruhy  

V neděli 25. srpna 2013 se konal čtrnáctý ročník 

závodu silničních kol - Polomské okruhy. Letos 

se na start závodu postavilo celkem osmdesát čtyři 

závodníků. Závod začínal v 10.00 hod. na Polomi 

a dále vedl přes Lhoty u Potštejna a Proruby zpět 

na Polom, okruh měřil 8,2 kilometrů. Závodilo se 

za plného provozu a na vlastní nebezpečí. Celkem bylo 

deset kategorií.  

Kategorie Ženy (19 a více let) se zúčastnilo sedm 

závodnic a vyhrála Petra Krtičková (1 hod. 25.59 min.) 

- jely pět okruhů. Kategorie Žactvo I. (6 - 11 let) 

se zúčastnilo pět závodníků a zvítězila Zuzana Haufová (čas 19.31 min.), v této kategorii 

se jel jeden okruh. V kategorii Žactvo II. (12 - 14 let) bylo také pět startujících a zvítězil 

Jan Hauf s časem 31.34 min. - jeli dva okruhy. Kategorie Juniorky (15 - 18 let) byla 

zastoupena pouze jednou soutěžící - Pavla Hendrychová (čas 1 hod. 39.30 min.), jela pět 

okruhů. Kategorie Junioři (15 - 18 let) se zúčastnili dva závodníci, kteří jeli sedm okruhů, 

a zvítězil David Novák s časem 1 hod. 48.40 min. V kategorii Muži (19 - 29 let) zvítězil 

Tomáš Kulhavý (čas 1 hod. 55.58 min). V této kategorii startovalo čtrnáct soutěžících, 

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

osm okruhů a vítězem se stal Roman Štastný s časem 1 hod. 53.45 min. V kategorii Vete-

ráni I. (40 - 49 let) startovalo čtrnáct mužů a zvítězil Jan Hauf s časem 1 hod. 29.40 min. - 

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

také šest okruhů a zvítězil Ladislav Vlček s časem 1 hod. 30.26 min. Kategorie Veteráni 

III. (60 a více let) 

byla zastoupena 

jedenácti startu-

jícími a vítězem 

se stal Karel Ško-

pek (čas 1 hod. 

25.00 min.) - jeli 

pět okruhů.   
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Ukončení prázdnin 

V sobotu 31. srpna 2013 se konalo 

Ukončení prázdnin. Od 14.00 hod. byla 

u hospody grilována kýta a v 16.00 hod. 

měly sraz děti, které se vypravily hledat 

poklad. Pro děti byly nachystány různé 

úkoly, které musely splnit (přetahování 

lanem, tancování mazurky, skládání slov, 

házení kamínku do kruhu, poznávání kamarádů poslepu a další). Na konci honby 

za pokladem musely děti najít na hřišti slíbený poklad. Truhla s pokladem byla umístěna 

v koruně stromu a děti měly velkou radost, když ho našly. Za odměnu si každý mohl 

z truhly vzít balíček sladkostí. Po 18.00 hod. přijel Vladimír Beneš s dcerou a na voze 

taženém dvěma koňmi vozili děti. Hana Marková přivedla ještě dva koně a děti se na nich 

mohly také projet. Na projížďky se stály fronty a některé děti jely několikrát.  
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Setkání koňských sil pod Homolskými schody 

V sobotu 28. září 2013 se konal pátý ročník Setkání koňských sil pod Homolskými schody, 

letos opět na louce 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 v kategorii mladších dětí Kateřina Dušková 

s koněm Ines a v kategorii starších dětí Martina Bočkorošová s koněm Astris. 

Ve Formanské jízdě (jízda vozů na čas přes různé překážky - most, zetko, slalom, osmička, 

cikcak, couvání, branka a účko) zvítězil Tomáš Šutera s koňmi Bamby a Nataša. Disciplínu 

Ovladatelnost v kládě (kočí s koněm předvádějí práci s kládou na překážkách - branka, 

osmička, couvání, slalom a navalování) nejlépe zvládl Jiří Knapovský s koněm Streid. 

V Těžkém tahu tahali koně na saních obrubáky, jeden vážil 100 kg a vítězem se stal Jiří 

Knapovský s koněm Samanta, která utáhla 1 250 kg. Stejnou váhu pak zkoušeli utáhnout 

i diváci, těch bylo nakonec potřeba šestnáct. Disciplínu svoz balíků (koňské spřežení) 

vyhrál Jiří Knapovský a s traktůrky vyhrál Jaroslav Držmíšek. Dostih chladnokrevníků 

vyhrál Jiří Knapovský s koněm Samanta. Terénní 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 zvítězil Jonáš Kadečka, nad 12 let Jana Zahradníková 

a nad 30 let Petr Nejedlý. Dopoledne byla divákům předvedena ukázka výcviku psů. 

Po celý den si mohly děti zaskákat na trampolíně nebo zajezdit na koních. Velké 

poděkování za uspořádání této akce patří Haně Markové a všem, kteří jí pomáhali. 
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Uzavírání cyklotrasy Okruhu Brodec 

Každoroční uzavírání cyklistické sezóny 

Okruhu Brodec se konalo v sobotu 5. října 

2013. Uzavírání cyklotrasy zahájil 

ve třináct hodin v hospodě ve Lhotách 

u Potštejna předseda DSO Mikroregionu 

Brodec Jan Havel ze Lhot.  

Jako vždy bylo možné odstartovat 

z jakéhokoli místa na cyklotrase a v jakémkoli směru hvězdicovou jízdou sbírat razítka 

na obvyklých stanovištích 

v jednotlivých obcích mi-

kroregionu. Za minimální 

počet sedmi razítek z deseti 

v cíli obdrželi účastníci sle-

vu na občerstvení v hodnotě 

Kč 30,--. Zakončení cyklo-

trasy proběhlo ve Svídnici, 

kde na cyklisty čekalo 

občerstvení. 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

V pátek 25. října od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 26. října od 8.00 hod. 

do 14.00 hod. byly otevřeny volební místnosti - konaly se  volby do Poslanecké sně-

movny Parlamentu ČR. Ve Lhotách bylo zapsáno v seznamu voličů 229 voličů. Volební 

místnost byla opět v tělocvičně ZŠ a MŠ 

Lhoty u Potštejna. Předsedkyní lhotecké 

okrskové volební komise byla Eva Myšá-

ková, místopředsedkyní Blanka Břečťano-

vá, členy Václav Pelda a Šárka Ledrová 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 přišlo volit 154 voličů - volební účast 67,25 %, počet platných hlasů byl 154. 

Vítězem se ve Lhotách stala Česká strana sociálně demokratická s 36 hlasy (23,37 %), 

druhá byla Komunistická strana Čech a Moravy s 26 hlasy (16,88 %), třetí místo obsadili 

TOP 09 s 18 hlasy (11,69 %), na čtvrtém místě se umístilo ANO 2011 se 17 hlasy 

(11,04 %), pátý se stal Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury s 15 hlasy (9,74 %), 

šestou pozici obsadila Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 

se 14 hlasy (9,09 %), sedmou se stala Strana zelených se 6 hlasy (3,89 %), na osmém místě 

se umístila Strana svobodných občanů s 5 hlasy (3,25 %), deváté až desáté místo se 4 hlasy 

(2,60 %) obsadila Dělnická strana sociální spravedlnosti a Občanská demokratická strana, 

na jedenáctém až dvanáctém místě se umístila Strana Práv Občanů ZEMANOVCI a Česká 

pirátská strana se 3 hlasy (1,95 %), třináctou se stala Strana soukromníků České republiky 

se 2 hlasy (1,30 %) a 1 hlas obdržela Suverenita - Strana zdravého rozumu (0,65 %). Čtyři 

kandidující strany nezískaly ani jeden hlas - HLAVU VZHŮRU - Volební blok, Politické 

hnutí Změna, Aktiv nezávislých občanů a LEV 21 - Národní socialisté. 

V těchto volbách bylo voleno 200 poslanců. V České republice bylo zapsáno na seznamu 

voličů 8 424 227 voličů, volit přišlo 5 010 944 voličů - volební účast 59,48 %, počet 

platných hlasů byl 4 969 984 hlasů. Celkovým vítězem se v ČR stala Česká strana sociálně 

demokratická s 50 mandáty (20,45 % hlasů), na druhém místě skončilo ANO 2011 

se 47 mandáty (18,65 % hlasů), třetí místo obsadila Komunistická strana Čech a Moravy 

s 33 mandáty (14,91 % hlasů), čtvrté místo obsadila strana TOP 09 s 26 mandáty (11,99 % 

hlasů), pátá skončila Občanská demokratická strana se 16 mandáty (7,72 % hlasů), šestý 

byl Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury se 14 mandáty (6,88 % hlasů) a sedmou 

pozici obsadila Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová také 

se 14 mandáty (6,78 % hlasů). Ostatní strany nezískaly žádné poslanecké křeslo. 
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Rozsvícení stromečku  

V neděli 1. prosince 2013 od 18.00 hod. 

proběhlo před hospodou slavnostní rozsví-

cení vánočního stromečku. Po šesté hodině 

všechny přivítal starosta obce Jan Růžička 

a poté Kateřina a Zuzana Bartoňovy zahrály 

na housle. Po půl sedmé vystoupil Smíšený 

pěvecký sbor Orlice z Kostelce nad Orlicí. 

Potom byl rozsvícen vánoční strom, který byl umístěn opět před obchodem. Nakonec děti 

dostaly adventní kalendáře. Všichni se mohli zahřát teplým čajem nebo grogem. 



 - 85 - 

Čerti  

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 chodil po vesnici Mikuláš s andělem a čerty. Role Mikuláše 

se ujal Jiří Marek, anděl byla Barbora Kopecká a za čerty se převlékli Lukáš Horáček, Petr 

Horáček a Jaromír Starý. Čertovský průvod letos navštívil doma čtrnáct rodin. 
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Základní škola a Mateřská škola  

Na začátku roku 2013 navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí a do školy chodilo 78 žáků 

(1. a 4. třída - 23 žáků, 2., 3. a 5. třída - 27 žáků, 6. třída - 7 žáků, 7. třída - 8 žáků, 8. třída - 

7 žáků a 9. třída - 6 žáků). 

V lednu uspořádali ve školce módní přehlídku. Děti se ustrojily do různých oblečků a šatů 

a vymýšleli si názvy předváděných modelů. Nakonec si děti všechno oblečení smíchaly 

dohromady a nakombinovaly opravdu zajímavé modely. 

V neděli 13. ledna vyrazili žáci 

druhého stupně a někteří zájem-

ci z prvního stupně na lyžařský 

výcvik. Odborný dohled vyko-

nával pan učitel Jan Havel a pa-

ní učitelky Iveta Absolonová 

a Markéta Bubnová. Všichni 

opět vyrazili do Zdobnice 

v Orlických horách na chatu 

Slunečná. Lyžařský výcvik skončil v pátek 18. ledna 2013. 

V pátek 25. ledna se na Vrbici konal tradiční rodičovský ples. Letos opět vystoupili 

na plese žáci školy pod vedením paní učitelky Petry Vojtové se svým předtančením.  

Ve středu 30. ledna absolvovaly děti ze školky a žáci 1. až 5. ročníku poslední lekci 

plavání v bazénu v Ústí nad Orlicí. Všem zůstalo na památku "Mokré vysvědčení", drobný 

dárek a děti dostaly také volnou vstupenku do bazénu.  

Ve středu 30. ledna proběhl zápis do prvního ročníku základní školy, zapsat se přišlo 

jedenáct dětí. 

Ve čtvrtek 31. ledna se žáci 1. až 5. ročníku zúčastnili projektového dne. Nejdříve žáci 

zhlédli film „Základy první pomoci“. Potom se rozdělili na dvě skupiny. První skupina 

se pustila do výtvarných prací a druhá do praktické části, jejíž náplní bylo ošetření 

krvácení z nosu a obvazová 

technika. Žáci 6. až 9. 

ročníku se tento den  

vypravili do Dlouhé Vsi, 

kde si zahráli bowling. 

Tento den obdrželi všichni 

žáci pololetní vysvědčení. 
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Ve čtvrtek 14. února navštívilo školku a žáky 

1. a 2. ročníku maňáskové divadlo se třemi 

pohádkami - "O Šípkové Růžence", "O pejsko-

vi a kočičce" a "Liška, zajíc a kohout". 

V pátek 22. února se družstvo dívek 

zúčastnilo okresního přeboru v přeha-

zované v Kostelci nad Orlicí. Děvčata 

(Vendula Kounová, Nikola Hejlková, 

Aneta Sviastynová, Helena Štěpánová, Olga Zemanová, Nikola Zavacká a Monika 

Hyláková) obsadila 7. místo z deseti družstev. 

V pátek 22. února se konal Hasičský ples na Polomi, kde žáci opět předvedli své 

předtančení. 

V sobotu 23. února vystoupily 

některé děti ze školky 

s hudební operkou Zdeňka 

Svěráka a Jaroslava Uhlíře 

„Budulínek“ na Vrbici 

při posezení místních občanů. 

Ve středu 27. února přijelo 

do školky loutkové divadélko 

Jaroslava Junga z Pardubic 

a velice poutavou formou dětem přiblížilo 

příběh „O Kouzelné píšťalce“. Představení 

zhlédli i žáci z 1. až 5. ročníku. 

Ve čtvrtek 28. února se ve školce konal 

karneval. Na děti v maskách čekaly soutěže, 

promenáda po celé škole a diskotéka. 

V únoru začal pod vedením paní učitelek 

Marie Šaldové a Markéty Bubnové opět 

pracovat zdravotnický kroužek, ve kterém 
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se žáci 3. a 6. ročníku učili poskytovat první pomoc. Dalším kroužkem, který zahájil svou 

činnost v únoru, byl dopravní kroužek, kde se čtvrťáci učili dopravní značky a základy 

bezpečné jízdy po silnici.  

Od pondělí 11. března do pátku 15. března byly jarní prázdniny, byla zavřena i mateřská 

škola. 

Středa 20. března byla ve znamení Vynášení Moreny neboli Smrtky. Všichni žáci školy 

i děti ze školky šli na náves a následně za vesnici k potoku Brodci. Tam hodili zapálenou 

Morenu do potoka a za zpěvu písní vyhnali zimu a přivítali očekávané jaro. 

Ve středu 27. března se konal Den otevřených dveří, rodiče i veřejnost měli možnost 

navštívit školu i školku, prohlédnout si je a zúčastnit se vyučovacích hodin. 

V úterý 26. března 

se vybraní žáci 

zúčastnili plavecké 

ligy v Rychnově 

nad Kněžnou. Bohu-

žel se nikdo neumístil 

na stupních vítězů. 

V doplňkové soutěži, 

co nejrychlejší dostání se na atrakci „trampolínu na vodě“ obsadili lhoťáci třetí místo. 

Ve středu 3. dubna besedoval Jiří Myšák 

z Autoškoly Podorlicko se žáky 4. a 5. 

ročníku nejen o problematice silničního 

provozu, ale řešil s nimi i dopravní situace 

a ověřoval jejich znalosti. 
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Ve čtvrtek 4. dubna „přiletěli“ do školy a do školky dravci. 

Jejich ošetřovatelka Jana Mazúchová dětem a žákům o svých 

svěřencích zajímavě vyprávěla. Všichni si mohli z blízka 

prohlédnout např. výra, káně, puštíka, havrana, fretku 

či holuby. 

V neděli 7. dubna děti ze školky potěšily důchodce 

v Přestavlkách, kde zarecitovaly, zazpívaly, zahrály divadlo 

a nakonec zatančily. S tanečky jim pomohla děvčata 

ze 6. ročníku. 

V pátek 12. dubna 

se ve škole i ve školce 

uskutečnila beseda 

s příslušníky Policie České republiky. Dětem 

a žákům ukázali svou výstroj a výzbroj, starším 

dětem ukázali i jednorázový test na určení drog 

ze slin a potu. 

Ve čtvrtek 18. dubna se konalo další kolo plavecké 

ligy. Na stupních vítězů se opět nikdo neumístil 

a celkově lhoťáci obsadili 6. místo z devíti škol. 

Děti ze školky se v pondělí 

23. dubna vydaly uklidit odpadky 

okolo cesty od hřiště mezi poli 

směrem k Homoli.  

Od středy 24. dubna do pátku 

26. dubna se žáci druhého stupně 

vypravili v rámci projektu „Školy 

pro venkov“ na jihovýchodní 

Moravu, na Ostrožsko. Žáci první 

den navštívili Základní školu v Ostrožské Lhotě, místní archeologické muzeum, 

památkové domky plné folkloru a relaxační zónu s prolézačkami. Druhý den se žáci 

vypravili do obce Hluk, kde navštívili Základní školu, kostel s kostelní věží a zhlédli 

výrobu krepových růží pro tradiční jízdu králů a malování lidových ornamentů. Odpoledne 

pak navštívili letecké muzeum v Kunovicích, Archeoskanzen a vodní svět v Modré 



 - 90 - 

a nakonec poutní místo a chrám 

Cyrila a Metoděje ve Velehradu. 

V pátek se vypravili po cyklo-

stezce do Nové Lhoty, kde na-

vštívili ekocentrum. 

V úterý 30. dubna se z dětí 

ve školce stali čarodějové a čaro-

dějnice. Školka se proměnila 

v kouzelnický dům a děti čaro-

valy, míchaly různé lektvary 

a vymýšlely čarodějnické tance. Při prů-

vodu vesnicí se děti kolemjdoucím velmi 

líbily a nakonec navštívily poštu, obecní 

úřad a obchod. 

Ve čtvrtek 2. května přijel do školy 

a školky Jaroslav Jung s představením 

„Černošské pohádky“. Přijel také Stanley 

Kadantu ze Zambie, který studuje na Vy-

soké škole v Pardubicích. Pan Kadantu 

dětem zajímavě vyprávěl o Zambii a zahrál 

dětem bajku o zvířátkách a také zazpíval ve svém rodném jazyce. 

V pátek 3. května proběhla ve školce dopravní výchova. Ráno si děti zopakovaly pravidla 

silničního provozu, zkontrolovaly kola, která si přivezly, a šly k zastávce, kde jezdily 

po vyznačené dráze. Tento den se konalo i školní kolo dopravní soutěže. Děti soutěžily 

ve dvou kategoriích dle věku. Posuzovala se jízda zručnosti daným úsekem a teoretické 



 - 91 - 

znalosti. Žáci 4. ročníku se po absolvování dvanácti hodin dopravní výchovy vypravili 

na dopravní hřiště v Rychnově nad Kněžnou. Cílem bylo vyzkoušet si jízdu na dopravním 

hřišti a složit zkoušku na průkaz cyklisty, ten získala pouze polovina dětí. 

V sobotu 4. května se konal výlet dětí a rodičů do parku Mirakulum v Milovicích a zámku 

Loučeň.  

Ve čtvrtek 9. května proběhlo projektové odpoledne zaměřené na pozorování jevů 

v přírodě, zpestřené doprovodnými soutěžemi. Žáci druhého stupně nejdříve plnili úkoly 

v pracovních listech, potom stříleli ze vzduchovek, přenášeli vodu z potoka do kelímků 

a házeli kroužky na cíl. 

Ve čtvrtek 9. května pekly děti ze školky srdíčka z vizovického těsta. Srdíčka pak předaly 

děti maminkám při besídce ke Dni matek. 

V pátek 10. května proběhlo na školním hřišti fotografování dětí ze školky a žáků školy.  

V úterý 14. května si děti a žáci připravili pro maminky a babičky besídku ke Dni matek. 

Někteří zazpívali, jiní zarecitovali, zatancovali či sehráli scénky. 

Ve čtvrtek 16. května se vybraní žáci 5. a 7. ročníku zúčastnili Okresního kola dopravní 

soutěže v Rychnově nad Kněžnou, bohužel se neumístili na stupních vítězů. 

V pátek 17. května se Dominik Hejlek, Oldřich Zářecký, Michal Koleš, Nikola Zavacká, 

Monika Hyláková, Vendula Kounová, Barbora Nosková a Michal Petraš zúčastnili plavec-

ko-běžeckých závodů v Rychnově nad Kněžnou. V celkovém hodnocení se lhoťáci umís-

tili na 3. místě ze šesti škol. Zlatou medaili vybojovala ve své kategorii Vendula Kounová. 

V pátek 24. května se v Rychnově nad Kněžnou konalo okresní kolo soutěže Hlídek 

mladých zdravotníků. Vendula Vytlačilová, Barbora Moravcová, Kateřina Bartoňová, 

Zuzana Kopecká a Lucie Sýkorová, které soutěžily v kategorii žáků prvního stupně, 

vybojovaly 2. místo. V kategorii druhého stupně soutěžila Barbora Nosková, Monika 

Hyláková, Soňa Peňázová, Nikola Hejlková a Anna Hlávková, dívky obsadily 3. místo. 

V úterý 28. května přijeli v rámci projektu „Školy pro venkov“ lhoteckou školu navštívit 

se svými učiteli žáci z Ostrožska. Vydali se na Homol, kde si prohlédli kostel a schodiště. 

Ve čtvrtek 30. května děti ze školky někteří rodiče odvezli na Vrbici k rozhledně, 

kde zhlédly ukázku hasičů z Vamberka. Dětem se nejvíce líbilo stříkání pěnou, vysílačky 

a mohly si vyzkoušet hasičské helmy a vlézt to hasičského auta. Na oběd se děti přesunuly 

do restaurace Pod rozhlednou a zpátky do Lhot se vypravily autobusem. 

I v roce 2013 se žáci zapojili do charitativní akce Miss panenka. Letos se soutěže 

zúčastnilo dvacet jedna panenek. V pátek 31. května se žáci, kteří je vytvořili, zúčastnili 

oficiálního vyhlášení v Hradci Králové v Aldisu. Školní vítězkou se stala panenka paní 

Píšové, která představovala vílu Lesněnku. 
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V květnu proběhl sběr papíru, vybralo se 2 520 kg. Nejlepší sběračskou třídou byl 

2., 3. a 5. ročník, nasbírali 1 350 kg.  

Žáci 9. ročníku obdrželi na počátku měsíce května rozhodnutí o přijetí na vybrané střední 

školy a střední odborná učiliště: Kristýna Bartoňová (Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou - Gastronomie), Barbora Nosková (Obchodní 

akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí - Ekonomické lyceum), Patrik Matějka 

(Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky - Opravář zemědělských strojů), Lucie 

Pavlíčková (Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu, Choceň - 

Kuchař - číšník), Daniel Peňáz (Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, Litomyšl - 

Opravář lesnických strojů) a Michal Petraš (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 

škola, Rychnov nad Kněžnou - Informační systémy).   

V červnu vyrazili žáci prvního stupně na výlet do zámeckého parku v Častolovicích, 

kde navštívili minizoo. Potom se občerstvili v potštejnské cukrárně a vyrazili na prohlídku 

místního zámku. Po zámku je provázela služebná a během hrané pohádky se setkali 

i s hraběnkou a hrabětem. 

V červnu se děti ze školky vypravily do Velké Lhoty, kde jim paní Charvátová ukázala 

například perličky, krocany či krůty. Dětem se zvířátka velmi líbila. 

V úterý 11. června proběhl zápis do mateřské školy. Zapsat se přišlo osm nových dětí.  

V pondělí 24. června se v Praze konal Plavecko-běžecký šampionát, kterého se zúčastnila 

Nikola Zavacká, Vendula Kounová a Barbora Nosková. Celkově se děvčata umístila 

ve středu tabulky všech hodnocených. 

V úterý 25. června se žáci druhého stupně vydali do bazénu v Rychnově nad Kněžnou, 

kde si vodní řádění náležitě užili. 

Ve čtvrtek 27. června proběhl ve škole Sportovní den. Protože počasí bylo ošklivé, 

uskutečnil se ve škole. Žáci druhého stupně připravili dvanáct stanovišť, na kterých mladší 

spolužáci plnili různé úkoly (např. přeskoky švihadla, skládání puzzle, chytání ryb, 

skládání slov). Odpoledne proběhlo slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky 

a slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. V přítomnosti rodičů a starosty Lhot Jana Růžičky, 

starostky Borovnice Soni Rojkové a starosty Polomi Josefa Šaldy školkové děti 

zatancovaly a zarecitovaly a deváťáci zavzpomínali na uplynulá školní léta. Tomáš Dvořák, 

Josef Chejnovský, Dominik Koza, Jaroslav Urbanec, Zuzana Bartoňová, Zuzana Kolešová, 

Markéta Kotrasová, Sára Ležáková a Eliška Nicol Moravcová obdrželi na památku 

na Mateřskou školu krásnou knížku a pamětní list. Deváťáci obdrželi závěrečná 

vysvědčení a pamětní listy. 
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V červnu se žáci školy i děti ze školky stali, na základě výběru peněz 

(Kč 3 500,--), adoptivními rodiči klokánka králíkovitého a lori papuánského z pražské 

zoologické zahrady. 

V červnu proběhlo vyhodnocení soutěže "Požární ochrana očima dětí", do které bylo 

zapojeno sedmnáct škol rychnovského okresu. V kategorii "ZŠ 4" obsadili žáci ze Lhot 

všechna stupně vítězů - 1. místo Kristýna Bartoňová, 2. místo Patrik Matějka a 3. místo 

Helena Štěpánová. V krajském hodnocení získal ze zapojených čtyřiceti základních škol 

Patrik Matějka 1. místo. 

Mateřská škola byla od 1. července do 25. srpna 2013 uzavřena. Od 26. srpna do 30. srp- 

na 2013 byla školka v provozu od 7.30 hod. do 15.00 hod. Od 3. září byla školka 

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

Ve školce byly stejné paní učitelky jako v loňském školním roce: Ludmila Štěpánková 

z Vrbice a Soňa Zářecká ze Lhot u Potštejna. Ve školce přibyly nové děti: Ondřej Bečička 

(Lhoty), Natálie Bubnová (Polom), Anežka Černohorská (Skořenice), Jakub Čižmař 

(Doudleby nad Orlicí), Eliška Hovorková (Lhoty), Lucie Kolešová (Přestavlky), Eliška 

Muthsamová (Kostelec nad Orlicí), Matouš Svoreň (Proruby) a Marie Štěpánková 

(Potštejn). Na začátku září 2013 navštěvovalo mateřskou školku 24 dětí. Úplata za MŠ 

činila Kč 200,-- za měsíc.   

K 1. září 2013 navštěvovalo školu 85 žáků (1. a 5. třída - 24 žáků, 2., 3. a 4. třída - 28 žáků, 

6. třída - 10 žáků, 7. třída - 7 žáků, 8. třída - 8 žáků a 9. třída - 8 žáků) ze Lhot, Borovnice, 

Kostelce nad Orlicí, Krchleb, Plchovic, Polomi, Potštejna, Prorub, Přestavlk, Rájce, Seče, 

Sudslavy, Vamberka a Vrbice.  

Nový školní rok byl zahájen v pondělí 2. září 2013.  

Do první třídy nastoupilo deset žáčků: Zuzana Bartoňová (Lhoty), Tomáš Dvořák 

(Borovnice), Vladimír Glac (Seč), Lucie Halířová (Chleny), Josef Chejnovský (Proruby), 

Zuzana Kolešová (Přestavlky), Markéta Kotrasová (Plchovice), Dominik Koza (Lhoty), 

Sára Ležáková (Polom) a Jaroslav Urbanec (Přestavlky). Přibyli žáci i do jiných tříd - 

Matěj Čížek (Krchleby, 4. ročník), Matěj Lovětinský a Vojtěch Veverka z Potštejna 

(6. ročník) a do Lhot se přistěhovala Daniela Rislerová (9. ročník). Od 7. října 2013 přibyl 

nový žák do 4. ročníku - Vojtěch Kouba z Kostelce nad Orlicí. 

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

i nadále vyučovala paní učitelka Marie Nejedlá (dříve Šaldová) z Rozsochy (1. a 5. ročník) 

a nově paní učitelka Jana Havlová z Kostelecké Lhoty (2., 3. a 4. ročník). Dále na prvním 

stupni vyučovala anglický jazyk paní učitelka Petra Vojtová ze Žamberka, matematiku 

paní ředitelka Dagmar Bachmanová z Potštejna, vlastivědu paní učitelka Jiřina Fialová 
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z Potštejna, umění paní učitelka Pavla Klášterecká z Vamberka. Na druhém stupni 

vyučovala přírodopis, zeměpis a chemii paní učitelka Markéta Bubnová ze Sudslavy, 

matematiku a fyziku pan učitel Jan Havel ze Lhot, český jazyk, výtvarnou východu 

a dějepis učil pan učitel Jan Píša z Rokytnice v Orlických horách, anglický jazyk paní 

učitelka Petra Vojtová a ruský jazyk paní učitelka Jana Florianová z Doudleb nad Orlicí.  

Školní družinu vedla paní vychovatelka Pavla Klášterecká z Vamberka. Provoz školní 

družiny byl od 11.00 hod. do 14.30 hod. a úplata za družinu činila Kč 25,-- za měsíc.  

Výchovným poradcem školy byla paní ředitelka Dagmar Bachmanová. Protidrogovým 

koordinátorem a preventistou byl pan učitel Jan Píša.  

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.  

Ve školním roce 2013-2014 bylo opět prodáváno Školní mléko. Žáci měli zabezpečený 

celodenní pitný režim - neomezeně se mohli napít čaje, šťáv nebo džusu. Cena pitného 

režimu činila na dva měsíce Kč 40,--. 

Ve školním roce 2013-2014 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. O velké přestávce pobývali žáci 10 až 15 minut 

na hřišti, aby se proběhli, vyvětrali a načerpali nových sil. 

V září zahájil svou činnost kroužek stolního tenisu.   

V září si děti ve školce udělaly ochutnávku ovoce a zeleniny. Děti si samy namazaly 

chleba a přikusovaly k němu zdravé dobroty, které si přinesly z domova. 

V pondělí 16. září se 5. až 9. ročník zúčastnil videoprojekce Planeta Země 3000, tentokrát 

na téma Madagaskar. 

V pátek 20. září se vybraní žáci 

zúčastnili 7. ročníku atletického čtyř-

boje v Libchavách. Družstvo starších 

dívek (Nikola Zavacká, Vendula Kou-

nová a Daniela Rislerová) vybojovaly 

ve své kategorii 3. místo. 

V pátek 27. září přijelo do školky lout-

kové divadélko s Pirátskou pohádkou. 

Představení zhlédly i děti z 1. a 2. roč-

níku. V tento pátek zavítala také 
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do školky Monika Hovorková se svým pejskem 

Jasperem. Nejdříve o něm hezky povídala 

a pak dětem ukazovala, co umí. Asi nejza-

jímavější bylo, když si děti lehly na koberec 

s piškotem na bříšku a Jasper chodil mezi dětmi 

a piškoty z bříšek jedl. 

V září navštívila školku paní Miroslava Sahulová, 

logopedka z Kostelce nad Orlicí. Poslechla si, 

jak děti mluví, a některým doporučila další 

nápravu. 

Ve středu 16. října zavítal do školy autor 

dětských knížek Ivan Vičar. Beseda, 

které se zúčastnili žáci prvního stupně, 

byla příjemně zpestřena autorským 

čtením z knihy „Podivuhodná dobro-

družství lesního skřítka Bonifáce“.  

Ve středu 23. října navštívilo školu i školku 

loutkové divadlo Jaroslava Junga z Pardubic 

s pohádkou „Jak had ztratil nožičky.” Překvapením 

pro všechny byl skutečný had Honzík, hroznýš 

královský. Na závěr představení si odvážlivci mohli 

hada pohladit a dokonce si ho nechat dát za krk. 

Ve čtvrtek 24. října proběhlo ve Voděra-

dech Okresní kolo ve stolním tenise. 

Mladší kategorii vyhrála Kateřina 

Sýkorová a Anna Hlávková (na fotografii 

zleva). Druhý lhotecký tým v této 

kategorii (Nikola Hejlková, Pavlína 

Zemanová a Soňa Peňázová - na fotografii 
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zleva) obsadil druhé místo. Monika Hyláková, Nikola Zavacká a Olga Zemanová 

se umístily na pátém místě (mezi středoškolačkami to byl úspěch). 

Na přelomu října a listopadu proběhl sběr starého papíru. Celkem bylo vybráno 2 474 kg. 

Nejvyšší průměr kg na žáka měla 7. třída - 77,43 kg. Do sběru se zapojily i děti ze školky. 

V pátek 1. listopadu se vypravili žáci 

1. až 5. ročníku do Libchav do továrny 

na výrobu autobusů SOR a na pštrosí farmu.  

Žáci 1. až 4. ročníku a děti ze školky jezdili 

od 20. listopadu do Plavecké školy v Ústí 

nad Orlicí, kde absolvovali deset lekcí 

plaveckého výcviku. 

V pátek 22. listopadu se Monika Hyláková, 

Aneta Sviastynová, Vendula Kounová, Olga 

Zemanová, Nikola Zavacká, Simona Smóĺka a Nikola Hejlková zúčastnily okresního kola 

v přehazované v Kostelci nad Orlicí. Děvčata bohužel obsadila poslední dvanácté místo. 

V úterý 26. listopadu proběhla 

ve škole beseda s názvem Příbě-

hy bezpráví, žáci zhlédli filmy 

"České děti" a debatovali s man-

želi Jánošíkovými a panem Říhou. 

Ve čtvrtek 28. listopadu se vy-

braní žáci zúčastnili 2. kola pla-

vecké ligy v Rychnově nad Kněž-

nou. V doprovodné dovednostní soutěži obsadili lhoťáci 3. místo ze sedmi. 

V sobotu 30. listopadu některé 

děti ze školky a žáci školy 

vystoupili s písničkou či bás-

ničkou na slavnostním rozsvě-

cení stromečku na Vrbici. 

V neděli 1. prosince pak také 

v Borovnici.  

Ve čtvrtek 5. prosince navštívili 

mateřskou školu i všechny školní 

třídy Mikuláš, anděl a čerti.  
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V úterý 17. prosince navštívila školka a žáci školy vánoční kostel na Homoli, 

kde si zazpívali koledy a jiné písničky. 

V úterý 17. prosince proběhla ve škole 

i ve školce vánoční besídka nejen pro rodiče. 

Děti si opět připravily směsici písniček, 

básniček, tanečků, pohádek a hudebních 

melodií. Po skončení besídky si rodiče dětí 

ze školky poseděli u kávy, čaje a ochutnali 

cukroví, které pekly děti. 


