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Volby do Evropského parlamentu  

V pátek 23. května 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 24. května 2014 

od 8.00 hod. do 14.00 hod. byly na území ČR otevřeny volební místnosti - konaly se volby 

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

Předsedkyní okrskové volební komise byla Eva Myšáková, místopředsedkyní Blanka 

Břečťanová, členy Šárka Ledrová, Václav Pelda a Miroslav Berger a zapisovatelkou Dana 

Dědková. Václav Pelda byl zástupce za Komunistickou stranu Čech a Moravy a Miroslav 

Berger byl zástupce za Křesťanskou demokratickou unii - Československou stranu lidovou. 

Ve Lhotách bylo zapsáno v seznamu voličů 236 voličů. Do Evropského parlamentu přišlo 

ve Lhotách volit 33 občanů - volební účast 13,98 %, všechny hlasy byly platné. Vítězem 

se ve Lhotách stalo hnutí ANO 2011 se 7 hlasy (21,21 %), druhá až třetí byla Strana 

svobodných občanů a Koalice TOP 09, Starostové a Nezávislí se 6 hlasy (18,18 %), 

na čtvrtém až pátém místě se umístila Komunistická strana Čech a  Moravy a Česká strana 

sociálně domokratická se 4 hlasy (12,12 %), šestá skončila Občanská demokratická strana 

se 3 hlasy (9,10 %), na sedmém místě se umístila Strana zdravého rozumu - NECHCEME 

EURO se 2 hlasy (6,06 %) a osmé místo obsadila Křesťanská demokratická unie - 

Československá strana lidová s 1 hlasem (3,03 %). Celkem kandidovalo třicet osm 

politických stran. Ve Lhotách nezískalo ani jeden hlas třicet stran. 

V České republice bylo zapsáno v seznamu voličů 8 395 132 voličů. Do Evropského 

parlamentu přišlo v České republice volit 1 528 250 voličů - volební účast 18,20 %, počet 

platných hlasů byl 1 515 492 hlasů. V těchto volbách bylo voleno 21 poslanců. Celkovým 

vítězem se v ČR stalo hnutí ANO 2011 se 4 mandáty (16,13 % hlasů), na druhém místě 

bylo TOP 09, Starostové a Nezávislí také se 4 mandáty (15,95 % hlasů), třetí místo obsadi-

la Česká strana sociálně demokratická také se 4 mandáty (14,17 % hlasy),  na čtvrtém 

místě se umístila Komunistická strana Čech a Moravy se 3 mandáty (10,98 % hlasy), páté 

místo obsadila Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová také 

se 3 mandáty (9,95 % hlasů), šestá skončila Občanská demokratická strana se 2 mandáty 

(7,67 % hlasů) a sedmá byla Strana svobodných občanů s 1 mandátem (5,24 % hlasů). 

 

Zleva: Václav Pelda, 

Miroslav Berger, Šárka 

Ledrová, Blanka Břeč-

ťanová, Eva Myšáková 

a Dana Dědková 
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Okrsková hasičská soutěž 

Při příležitosti oslav sto dvaceti let 

od založení Sboru dobrovolných hasičů 

ve Lhotách u Potštejna se v sobotu 

24. května 2014 konala pod homolskou 

strání Okrsková hasičská soutěž. Pořa-

datelem této soutěže byl Sbor dobrovolných 

hasičů Lhoty u Potštejna.  

Po půl jedenácté byla soutěž oficiálně 
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zahájena nástupem dětí a žen, které si vylosovaly pořadí, v jakém budou soutěžit. Dětská 

družstva soutěžila čtyři, stejně jako ženská družstva. 

Ve tři čtvrtě na jedenáct vystoupily děti z Mateřské školy ve Lhotách u Potštejna. Spolu 

s paními učitelkami Ludmilou Štěpánkovou a Soňou Zářeckou zatancovaly na hasičskou 

písničku.   
 

 

Před jedenáctou hodinou začala samotná soutěž startem žen z Kosteleckých Horek 

(v soutěžním družstvu byly členky volební komise a vracely se k volbám, proto soutěžily 

ještě před dětskými družstvy). Potom již začala soutěž dětí, kterou odstartovaly lhotecké 

děti. Po dětech soutěžila zbylá ženská družstva.  
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Od rána byly prodávány losy do tomboly, jeden los stál Kč 5,--. V tombole se sešlo dvě stě 

osmdesát pět cen od sponzorů a občanů. Kolem poledne se začaly ceny z tomboly vydávat. 

 

Po půl jedné byl nástup dětí, žen i mužů. Při tomto nástupu byla nejdříve předána medaile 

in memoriam Josefu Dostálovi, veliteli okrsku č. 18, kterou převzala jeho dcera Marcela 

Macháčková. Potom byly dětem a ženám předány za asistence pana senátora Miroslava 

Antla ceny, poháry a diplomy. Mužská družstva si vylosovala pořadí, v jakém pak sou-

těžila. Mužských družstev soutěžilo čtrnáct. 

Po jedné hodině předvedli útok muži z Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vamberk 

a poté již začala soutěž mužů.  
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Po půl druhé vamberečtí hasiči vyrobili 

pěnu, ve které si děti mohly hrát a některé 

toho náležitě využily. Rodiče z toho asi tak 

velkou radost neměli, protože děti potom 

byly úplně promočené. 

Před půl čtvrtou odsoutěžilo poslední muž-

ské družstvo. 

Před čtvrtou hodinou se opět předvedli ha-

siči z Vamberka. Byla „zapálena“ cisterna 

s vodou a právě vamberečtí hasiči ukázali 

hašení cisterny i s efektním příjezdem 

a houkající sirénou po cestě ze Sádek. 

Po čtvrté hodině proběhlo slavnostní 

vyhlášení a předání cen soutěžícím 

v mužské kategorii. Před půl pátou byla 

Okrsková hasičská soutěž konaná ve Lho-

tách u Potštejna oficiálně ukončena. 
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O půl páté byly pro děti nachystány různé 

soutěže (skákání v pytli, chození na kyblíč-

kových nebo placatých chůdách, přetaho-

vání lana, skákání panáka, házení kroužků 

na tyč a podobně). Pro děti bylo nachystáno 

více než sto cen. 

Před šestou hodinou byla již většina 

návštěvníků pryč. Na závěr celodenního 

programu se konalo přátelské posezení 

při hudbě a tanci. Kolem sedmé hodiny začal pouštět reprodukovanou hudbu Jiří Hejčl 

a po osmé hodině byl opět plný stan návštěvníků a hrálo se a tancovalo do brzkých ranních 

hodin. 

Během dne si mohly děti zaskákat na ská-

kacím hradě. Hrad byl několikrát nafouknut 

a vyfouknut, podle stavu počasí. Ale vždy 

když byl nafouknutý, tak ho děti náležitě 

využívaly.  

Také po celý den mohly děti využít 

projížďku na koních. Dále po celý den byly 

k nahlédnutí auta a technika hasičů 

z Vamberka. 

V hasičské zbrojnici byla vystavena stará 

hasičská technika lhoteckých hasičů a nově 

zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici si mohli návštěvníci celou prohlédnout.  
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Počasí bylo dopoledne slunečné, 

odpoledne chvílemi slunečné 

a chvílemi velmi zatažené, 

ale naštěstí bez deště, až k veče-

ru chvilku mírně pršelo, ale pak 

již ne. Počasí bylo téměř zázrak, 

protože v okolí řádily bouřky 

a přívalové deště. A i když prše-

lo ve Lhotách u Potštejna, 

tak pod Homolí naštěstí ne. 

Na soutěži bylo prodáváno 

několik jídel - guláš z divočáka (Kč 40,--), kuřecí plátek (Kč 50,--), klobása z udírny 

(Kč 35,--) a párek v rohlíku (Kč 15,--) a pro chuť na sladké i věneček nebo kremrole 

(Kč 5,--). Z nealkoholických nápojů si mohli všichni vybrat Pepsi Colu nebo malinovku 

(0,5 l za Kč 20,-- a 0,3 l za Kč 15,--), minerálku (0,5 l za Kč 10,-- a 0,3 l za Kč 5,--), 

nealkoholické pivo Radegast Birell (Kč 20,--) a čaj nebo kávu (Kč 10,--). Z alkoholických 

nápojů bylo v nabídce pivo Staropramen 11° (Kč 25,--), červené nebo bílé víno (1 dcl 

za Kč 10,--), Hruškovice (0,04 dcl za Kč 30,-- a 0,02 dcl za Kč 15,--) a jiné druhy kořalky - 

Rum, Bezinka, Zelená a Švestka (0,04 dcl 

za Kč 20,-- a 0,02 dcl za Kč 10,--). Celkem 

se prodalo téměř 13 sudů piva, zbytek 

posledního sudu se dopíjel při úklidu. 

Zisk z pořádání soutěže činil Kč 54 800,-- 

(startovné Kč 5 100,-- plus tržba po ode-

čtení nákladů Kč 39 700,-- plus sponzorské 

dary Kč 10 000,--).  
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Návštěva senátora Miroslava Antla 

Miroslav Antl, senátor Parlamentu ČR za volební obvod č. 48 - Rychnov nad Kněžnou 

převzal záštitu nad Okrskovou hasičskou soutěží, která se ve Lhotách u Potštejna konala 

24. května 2014 při příležitosti oslav sto dvaceti let od založení Sboru dobrovolných hasičů 

ve Lhotách u Potštejna. Miroslav Antl se Okrskové soutěže zúčastnil a při této příležitosti 

si také prohlédl poutní místo Homol. Spolu se svým asistentem Miroslavem Hofmannem 

navštívili také místní Základní školu a Mateřskou školu a hasičskou zbrojnici. Po Lhotách 

u Potštejna je provázel starosta obce Jan Růžička a místostarosta Jan Havel. 

Pan Antl uvedl na svých webových stránkách o návštěvě ve Lhotách mimo jiné: „Oběma 

se dostalo velmi milého přijetí.“. „Pan senátor Antl je jediný mně známý politik, který 

opravdu podporuje dobrovolné hasiče a pomáhá nám i v oblasti prosazování potřebných 

zákonů a legislativních opatřeních,“ zaznělo mimo jiné v projevu na úvod oslav. „Pro nás 

je návštěva pana senátora o to vzácnější, 

že je to první ústavní činitel, který k nám 

za posledních dvacet let přijel. Moc si 

toho vážíme,“ uvedl starosta obce Jan 

Růžička.“. 

Obrázek dole zleva: Miroslav Antl, Jan Havel 

a František Břečťan. 

Obrázek vpravo zleva: Miroslav Antl a Jan 

Růžička. 
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Obrázek dole zleva: Jan Růžička, Miroslav Antl, Jan Havel 

a Libuše Petrašová (stará se o kostel na Homoli). 
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Sraz Lhot a Lehot 

Od čtvrtka 3. července do neděle 6. červen-

ce 2014 se konal v Kostelní Lhotě u Poděb-

rad třicátý čtvrtý Sraz Lhot a Lehot. Naše 

Lhoty se zaregistrovaly ve čtvrtek navečer 

jako třicátá osmá Lhota. Celkem se srazu 

zúčastnilo sedmdesát čtyři Lhot a Lehot 

z České a Slovenské republiky. V sobotu 

dopoledne se konalo setkání zástupců Lhot a ve 13.00 hod. začal tradiční průvod všech 

Lhot a Lehot obcí Kostelní Lhota. Na závěr průvodu byla každá Lhota představena.  

Na setkání vystoupily nejen hudební kapely. K vidění byly výstavy „Historie srazů“ a „Jak 

se žije v Kostelní Lhotě“ nebo divadelní představení Slavnosti sněženek. Po skončení 

sobotního hudebního programu vypukl velkolepý ohňostroj. 

V neděli dopoledne se pak konala Slavnostní mše svatá 

v místním kostele.  

Za Lhoty u Potštejna se srazu zúčastnilo asi třicet návštěvníků.  
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Polomské okruhy  

V neděli 24. srpna 2014 se konal patnáctý ročník 

závodu silničních kol - Polomské okruhy. Letos 

se na start závodu postavilo celkem šedesát šest 

závodníků. Závod začínal v 10.00 hod. na Proru-

bech a dále vedl přes Polom a Lhoty u Potštejna 

zpět na Proruby, 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 zúčastnily tři 

závodnice a vyhrála Michaela Medková 

(1 hod. 19.57 min) - jely čtyři okruhy. Kategorie 

Žactvo I. (6 - 11 let) se zúčastnilo pět závodníků 

a závodnic a zvítězil Filip Černý (čas 17.13 min.), 

v této kategorii se jel jeden okruh. V kategorii Žactvo II. (12 - 14 let) bylo také pět 

startujících a zvítězil Miloslav Krýda s časem 15.35 min. - jeli jeden okruh. Kategorie 

Kadeti (15 - 16 let) byla zastoupena pěti soutěžícími a zvítězil v ní David Novák 

(čas 30.29 min.), jeli dva okruhy. Kategorie Junioři (17 - 18 let) se zúčastnil pouze jeden 

závodník - Martin Smrček s časem 1 hod. 37.17 min a jel pět okruhů.  V kategorii Muži 

(19 - 29 let) zvítězil Jan Kunc (čas 1 hod. 50.45 min). V této kategorii startovalo sedm 

soutěžících, kteří jeli sedm okruhů. V kategorii Masters (30 - 39 let) soutěžilo jedenáct 

mužů, kteří jeli sedm okruhů a vítězem se stal Tomáš Vosátka s časem 1 hod. 50.34 min. 

V kategorii Veteráni I. (40 - 49 let) soutěžilo také jedenáct mužů a zvítězil Jan Hauf 

s časem 1 hod. 18.10 min. - jeli pět okruhů. Kategorie Veteráni II. (50 - 59 let) 

se zúčastnilo osm mužů, kteří jeli také pět okruhů a zvítězil Luboš Filip s časem 

1 hod. 18.55 min. Kategorie Veteráni III. (60 a více let) byla zastoupena deseti 

startujícími a vítězem se stal Stanislav Mládek (čas 1 hod. 7.45 min.) - jeli čtyři okruhy.   
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Setkání koňských sil pod Homolskými schody 

V sobotu 27. září 2014 se konal na louce za těloc-

vičnou u cesty do Velké Lhoty šestý ročník Setkání 

koňských sil pod Homolskými schody.  

Po deváté hodině začala první disciplína - Dětský 

parkur s vodičem, v této soutěži zvítězil Štěpán 

Koun s koněm Mája. Dále následovala Formanská 

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

zetko, slalom, osmička, cikcak, couvání, branka 

a účko), ve které zvítězil Jaroslav Marvan s koňmi 

Míša a Miki. Poté byl Slavnostní nástup a po něm 

Terénní jízda traktůrků, kterou vyhrál Miroslav Hou-

dek. 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 Samanta. Jiří Knapovský se Samantou zvítězil 

v roce 2014 na Mistrovství České republiky v kombinovaných soutěžích pro chlad-

nokrevné koně. Ve Svozu slámy byl nejúspěšnější Jan Ticháček. V Těžkém tahu tahali 

koně na saních obrubáky, jeden vážil 100 kg a vítězem se stal Jiří Knapovský s koněm 

Samanta, která utáhla 1 400 kg. Stejnou váhu pak zkoušeli utáhnout i diváci, těch bylo 

nakonec potřeba 22. Dostih chladnokrevníků vyhrál Jiří Knapovský s koněm Samanta. 

Nakonec se každý mohl zapojit do divácké soutěže - běh na čas do homolských schodů. 

V kategorii do 12 let zvítězil Jonáš Kadečka 

s časem 1 min. 7 s. a nad 12 let Petr Brandýský 

s časem 37 s. Dopoledne byla divákům před-

vedena ukázka dravých ptáků. Po celý den 

si mohly děti zaskákat na trampolíně nebo za-

jezdit na koních. Velké poděkování za uspo-

řádání této akce patří Haně Markové a všem, 

kteří jí pomáhali. 
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Uzavírání cyklotrasy Okruhu Brodec 

Každoroční uzavírání cyklistické sezóny Okru-

hu Brodec se konalo v sobotu 4. října 2014. 

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 hvěz-

dicovou jízdou sbírat razítka na obvyklých stanovištích v jednotlivých obcích mikro-

regionu. Za minimální 

počet sedmi razítek 

z deseti v cíli obdrželi 

účastníci slevu na ob-

čerstvení v hodnotě 

Kč 30,--. Zakončení 

cyklotrasy proběhlo ta-

ké ve Lhotách u Potš-

tejna, kde na cyklisty 

čekalo občerstvení. 
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Volby do Zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR 

V pátek 10. října 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hod. 

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

pitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR. Volební místnost ve Lhotách byla opět 

v tělocvičně ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna. V těchto volbách se volilo sedm členů obecního 

zastupitelstva.  

Předsedkyní okrskové vo-

lební komise byla Blanka 

Břečťanová, místopřed-

sedkyní Helena Havlová, 

členkou Alena Petráň-

ková a zapisovatelkou 

Dana Dědková.  

Ve Lhotách u Potštejna 

bylo zapsáno v seznamu voličů 237 voličů. 

Do Zastupitelstava obcí přišlo volit 148 občanů (volební účast 62,45 %) a počet platných 

hlasů byl 835.  

Oproti minulým volbám do obecního zastupitelstva, kdy kandidovalo devatenáct občanů, 

byl v letošním roce zájem o členství v zastupitelstvu mnohem nižší. Celkem kandidovalo 

devět občanů. Tři současní členové zastupitelstva již nekandidovali - Libor Hájek, Martin 

Růžička st. a Josef Jiruška. Průměrný věk kandidátů do zastupitelstva byl 39,8 let, 

nejmladšímu kandidátovi bylo 21 let a nejstaršímu 56 let.  

Nejvíce hlasů získal současný starosta Jan Růžička - 123 hlasů (z maximálního možného 

počtu 148 hlasů). Novými členy obecního zastupitelstva se stali (dle počtu získaných 

hlasů): Jan Růžička, Lukáš Horský, Zuzana Janečková, Eva Myšáková, Václav Morávek, 

Jan Havel a Martin Růžička ml. Průměrný věk členů nového zastupitelstva byl 43,3 let. 

Kandidátní listina Hlasy Počet  

číslo kandidát věk povolání abs. v % mandátů 

1 Petr Horáček 21 zámečník  52 6,23 0 

2 Václav Morávek 55  operátor 103 12,34 1 

3 Jan Havel 31 učitel  93 11,14 1 

4 Jiří Zavacký 34 truhlář  59 7,06 0 

5 Jan Růžička 56  živnostník 123 14,73 1 

6 Eva Myšáková 55  úředník 103 12,34 1 

7 Zuzana Janečková 50 výrobní ředitel - jednatel  106 12,69 1 

8 Martin Růžička ml. 25 dělník  86 10,30 1 

9 Lukáš Horský 31  konstruktér 110 13,17 1 

Zleva: Alena Petráňková, Helena Havlová, Blanka Břečťanová 

a Dana Dědková. 
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Do Senátu Parlamentu ČR přišlo volit 105 voličů - volební účast 44,30 %, počet platných 

hlasů byl 98.  

Do Senátu kandidovalo v obvodu č. 48 - Rychnov nad Kněžnou celkem sedm kandidátů. 

Nejvíce hlasů ve Lhotách u Potštejna (57 hlasů) získal dosavadní senátor JUDr. Miroslav 

Antl (58,17 %) - za stranu Česká strana sociálně demokratická, druhá byla MUDr. Soňa 

Hlavová s 12 hlasy (12,25 %) - Strana Práv Občanů, třetí byl Luboš Řehák s 10 hlasy 

(10,20 %) - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, čtvrtý 

se umístil Petr Sadovský s 8 hlasy (8,16 %) - ANO 2011, pátý byl Prof. Ing. Václav 

Cempírek Ph. D. s 6 hlasy (6,12 %) - Koalice Sarostové a nezávislí a TOP 09, na šestém 

místě se umístil PaedDr. Josef Lukášek se 4 hlasy (4,08 %) - Komunistická strana Čech 

a Moravy a poslední Ing. Roman Kučera získal 1 hlas (1,02 %) - Česká pirátská strana.  

V obvodu Rychnov nad Kněžnou získal nejvíce hlasů JUDr. Miroslav Antl - 41,13 % 

(16 799 hlasů), druhý byl Luboš Řehák s 15,92 % (6 504 hlasů), třetí se umístil Petr 

Sadovský s 13,72 % (5 606 hlasů), čtvrtý skončil Josef Lukášek PaedDr. s 10,75 % 

(4 393 hlasů), pátý byl Prof. Ing. Václav Cempírek Ph. D. s 8,24 % (3 367 hlasů), 

na šestém místě skončila JUDr. Soňa Hlavová s 6,93 % (2 829 hlasů) a nejméně hlasů 

získal Ing. Roman Kučera 3,31 % (1 350 hlasů). Volební účast v rychnovském obvodu 

byla 42,20 % a počet platných hlasů byl 40 848 (94,30 % z celkového počtu odevzdaných 

hlasů). Protože žádný z kandidátů nezískal ve volebním obvodu č. 48 více než 50 % hlasů, 

konalo se o týden později 2. kolo voleb do Senátu, kde se volilo už jen ze dvou kandidátů 

(JUDr. Miroslav Antl a Luboš Řehák). 

V pátek 17. října od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 18. října od 8.00 hod. 

do 14.00 hod. byly otevřeny volební místnosti znovu - konalo se 2. kolo voleb do Senátu 

Parlamentu ČR. Ve Lhotách bylo zapsáno v seznamu 237 voličů. Členky ve volební 

komisy byly stejné jako týden před tím.  

Ve 2. kole voleb do Senátu přišlo ve Lhotách volit 46 voličů - volební účast 19,41 %, počet 

platných hlasů byl také 46. Vítězem se stal JUDr. Miroslav Antl s 39 hlasy (84,78 %) 

a Luboš Řehák získal 7 hlasů (15,22 %). Celkovým vítězem se v obvodu č. 48 - Rychnov 

nad Kněžnou stal JUDr. Miroslav Antl s celkovým počtem hlasů 10 823 (59,76 %). 

Volební účast v rychnovském obvodu byla 17,41 % a počet platných hlasů byl 18 109 

(99,63 % z celkového počtu odevzdaných hlasů). Počet platných hlasů byl ve druhém kole 

vyšší, protože v prvním kole někteří voliči vložili hlasovací lístek do špatné obálky. 

Pro volby do zastupitelstva obcí byla určena šedá obálka a pro volby do Senátu žlutá, 

někteří voliči si obálky popletli. Hlasy ve špatné obálce byly neplatné. 
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Rozsvícení vánočního stromu  

V neděli 30. listopadu 2014 od 18.00 hod. proběhlo 

před obchodem slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 

Nejdříve se rozsvítil vánoční strom, který byl opět 

umístěn před obchodem, a potom všechny přivítal sta-

rosta obce Jan Růžička. Poté vystoupily děti ze lhotec-

ké Mateřské školy spolu s Kateřinou a Zuzanou Bartoňovými, které zahrály na housle. Děti 

ze školky zarecitovaly básničky a zazpívaly. Potom vystoupil Smíšený pěvecký sbor Orlice 

z Kostelce nad Orlicí. Na děti pod stromečkem čekaly dárky, které si nakonec rozbalily. 

Každý dostal adventní kalendář. Všichni se mohli zahřát teplým čajem nebo grogem.  
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I ve Velké Lhotě, stejně jako v mi-

nulých letech, byl ozdoben strom 

vánočními světýlky. Do Malé Lho- 

ty se musí každý rok strom 

před obchod na ozdobení dovézt, 

ale ve Velké Lhotě se zdobí rostlý 

strom - borovice u výpustě z rybníka.  
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Čerti  

V pátek 5. prosince 2014 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, 

Jaromír Starý ml. a Marek Růžička. Čertovský průvod letos navštívil doma dvanáct rodin. 

Stejně jako v předchozích letech nechal Mikuláš rodičům doma proutek, kterým by mohli 

rodiče čerty zavolat, kdyby děti začaly zlobit. 
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Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi  

V pátek 12. prosince 2014 odpoledne se pod homol-

skými schody konalo Vypouštění balónků s přáním 

k Ježíškovi. 

Vypouštění balónků je již tradiční předvánoční akce, 

jejíž smysl spočívá v tom, že v jed-

nu chvíli si po celé republice mohou 

děti vypustit svůj balónek s přá-

níčkem pro Ježíška k nebi. První 

Vypouštění balónků proběhlo v roce 

2007 v Českých Budějovicích a bylo 

pouze lokální.  

V roce 2014 se do této akce díky Petře Koutné z Rájce poprvé zapojila i Obec Borovnice. 

Centrem celorepublikového Vypouštění balónků bylo tentokrát město Hodonín a moderá-

torem akce byl Václav Vydra, který přesně v 15.15 hodin prostřednictvím Rádia Impuls 

dal pokyn k slavnostnímu vypuštění balónků. Nad homolské schody vylétlo v tu chvíli 

131 balónků s přáníčky. I tyto balónky pomohly prolomit rekord z roku 2008 a celkem 

české nebe zaplavilo 103 738 fialových balónků vypuštěných v jeden okamžik. 
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Základní škola a Mateřská škola  

Na začátku roku 2014 navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí a do školy chodilo 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.  

V lednu vyrazili žáci druhého stupně a ně-

kteří zájemci z prvního stupně na lyžařský 

výcvik. Odborný dohled vykonával pan učitel 

Jan Havel a paní učitelky Iveta Absolonová 

a Markéta Bubnová. Všichni opět vyrazili 

do Zdobnice v Orlických horách na chatu 

Slunečná. 

V pátek 24. ledna se na Vrbici konal tradiční rodičovský ples. Letos opět vystoupili 

na plese žáci školy (Nikita Horváthová, Monika Hyláková, Vendula Kounová, Tereza 

Nosková, Daniela Rislerová, Simona Smóĺka, Aneta Sviastynová, Nikola Zavacká, Olga 

Zemanová, Michal Koleš, Martin Smóĺka a Oldřich Zářecký) se svým předtančením, 

tentokrát pod vedením paní učitelky Ludmily Štěpánkové.  

Ve středu 29. ledna absolvovaly děti 

ze školky a žáci 1. až 5. ročníku po-

slední 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 čtvrtek 30. ledna navštívilo 

školku a žáky 1. a 5. ročníku 

loutkové divadlo s „Dětským kabaretem“, kde děti zhlédly pohádky "O princezně Jolance 

a pavoukovi“ a "O veliké řepě“ a vyzkoušely si své vědomosti v soutěži „Co vím 

o krtečkovi?“.   

V pondělí 27. ledna proběhl zápis do prvního ročníku základní školy, zapsat se přišlo 

třináct dětí. 

Od pondělí 3. února do pátku 7. února byly jarní prázdniny, byla zavřena i mateřská škola. 

Ve čtvrtek 13. února proběhl ve školce „Ledový den“. Děti se převlékly do bílého oblečení, 

postavily si ledový hrad, vyráběly rampouchy a chodily po ledových krách. 
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Ve čtvrtek 20. února zavítalo do školky a do školy 

(1. až 3 ročník) maňáskové divadlo ze Šternberka 

se třemi pohádkami „Hrnečku, vař!“, „O zlaté 

rybce“ a „O Smolíčkovi“.  

Ve čtvrtek 27. 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 se žáci 3. a 6. ročníku učili poskytovat první pomoc. 

Dalším kroužkem, který zahájil svou činnost v únoru, byl dopravní kroužek, kde se čtvr-

ťáci učili dopravní značky a základy bezpečné jízdy po silnici.  

Ve čtvrtek 13. března se vybraní žáci zúčastnili plavecké ligy v Rychnově nad Kněžnou. 

Celkem lhoteckou školu reprezentovalo 

18 žáků z II. stupně a 2 žáci z I. stupně.  

Ve čtvrtek 13. března se vybraní žáci 

3. až 5. ročníku (3. ročník - Ondřej Hláv-

ka, Renáta Urbancová a Ondřej Nečas, 

4. ročník - Lucie Sýkorová a Dominik 

Žid a 5. ročník - Jiří Dohalský, Tomáš 

Dohalský, Zuzana Kopecká, Adéla 

Schindlerová, Vendula Vytlačilová, 
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Oldřich Kudrna a Dominik Hejlek) zúčastnili okresního kola ve vybíjené, které se konalo 

v Kostelci nad Orlicí. Lhotecké družstvo skončilo na čtvrtém místě. 

Ve čtvrtek 20. března se někteří žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili v divadle Drak v Hradci 

Králové krajského kola Puškinova památníku, kde vystoupili s několika básněmi a se scén-

kou „Stolik nakrojsa“. Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Monika Hyláková, Michal Koleš, 

Soňa Peňázová, Kateřina Sýkorová, Denisa Štěpánková, Nikola Zavacká a Pavlína 

Zemanová obdrželi Čestné uznání za účast a Čestné uznání pro kolektiv za druhé místo 

v dramatizaci. Poděkování patří paní učitelce Janě Florianové za nápad, nacvičení 

a doprovod žáků. 

Pátek 21. března 

byl ve znamení 

Vynášení Moreny 

neboli Smrtky. 

Všichni žáci školy 

i děti ze školky šli 

na náves a ná-

sledně za vesnici 

k potoku Brodci. 

Tam hodili za-

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

Poděkování za organizaci této akce patří paní učitelce Ludmile Štěpánkové. 

Ve čtvrtek 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 březnu reprezentovala Nikola Zavacká a Monika Hyláková (na fotografii na pravé straně 

stránky zleva) lhoteckou školu na krajském finále v Jičíně ve stolním tenise. Děvčata 

obsadila třetí místo v Královéhradeckém kraji. 
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Ve středu 2. dubna přišla do školky a za žáky 1. až 5. ročníku Zuzana Ešpandrová, 

která si s dětmi povídala o tom, jak správně čistit zoubky. Potom děti čistily zoubky 

na modelu zubatého dráčka a děti ve školce si po vyčištění zoubků po obědě kontrolovaly 

plak detektorem (speciální voda na zuby, která ukáže, zda jsou zuby správně vyčištěné). 

V pátek 11. dubna se žáci 5. až 9. ročníku 

zúčastnili přírodovědné poznávací exkurze 

do Hradce Králové, kde navštívili hvězdárnu 

a vodní elektrárnu Hučák. 

V pondělí 14. dubna se žáci 6. až 8. ročníku 

zúčastnili promítání čtyř krátkých dokumen-

tárních filmů v rámci projektu Jeden svět 

na školách v Ústí nad Orlicí.  

Před velikonočními prázdninami 

se žáci 2. až 4. ročníku oblékli 

do tří barev - v pondělí do modré, 

v úterý do žluté a ve středu 

do červené.  

Ve středu 16. dubna přišli 

do školky žáci 9. ročníku a uká-

zali dětem prezentaci o tom, co je 

počítač. 

V úterý 22. dubna si žáci II. stupně připomněli Den Země a vydali se uklidit homolské 

schody od nánosů jehličí a mechu. Děti ze školky Den Země oslavily vycházkou 

do přírody spojenou s úklidem odpadků směrem na Homol. 

V pondělí 28. dub-

na proběhla ve ško-

le školní dopravní 

soutěž, která se 

skládala z testu 

dopravní výchovy 

a jízdy zručnosti. 

Jízdu zručnosti 

si vyzkoušely i děti ze školky, které na svých kolech jezdily po vyznačené dráze. 

V úterý 29. dubna proběhlo poslední kolo plavecké ligy v Rychnově nad Kněžnou. 

Lhotecká škola v celkovém bodování obsadila dělenou pozici na pátém až šestém místě. 
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V tomto kole se lhoťákům podařilo vyhrát doplňkovou soutěž s názvem „Lovci perel“, 

zaměřenou na rychlost, orientaci a týmovou spolupráci. 

Ve středu 30. dubna se z dětí ve školce stali čarodějové a čarodějnice. Školka se proměnila 

v kouzelnický dům a děti se naučily kouzelná zaříkadla a po čarodějnickém reji ve škole, 

prošly i celou vesnicí. 

V dubnu proběhlo vyhodnocení sběru pomerančové kůry. Sběru se zúčastnilo dvacet jedna 

dětí, které nasbíraly dohromady 31,4 kg. Nejlepším sběračem se stal Pavel Hejzlar 

z 2. ročníku, který nasušil 5,1 kg. 

V pátek 2. května proběhlo na Homoli fotografování dětí ze školky a žáků školy.  
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V pondělí 5. května zhlédly děti z I. stupně ve Vamberku hudební pořad „Naše písnička 

aneb postavím si domeček.“.  

V úterý 6. květ-

na si děti a žáci 

školy připravili 

pro maminky 

a babičky besíd-

ku ke Dni matek. 

Někteří zazpívali, 

jiní zarecitovali, 

zatancovali či sehráli scénky. 

Ve čtvrtek 8. května některé děti ze školky vystoupily (zarecitovaly, zazpívaly a zahrály 

scénku „Vlk a Karkulka“) při slavnostním Otevírání studánky na Vrbici. 

Žáci 4. ročníku absolvovali výuku dopravní výchovy, jejímž cílem bylo získání 

cyklistického průkazu. Žáky navštívil i pan Myšák z Autoškoly Podorlicko. V úterý 

13. května žáci vyrazili na dopravní hřiště v Rychnově nad Kněžnou, kde proběhla 

zkouška (v teoretické části žáci napsali testy a v praktické části jezdili na kole). Průkaz 

cyklisty získali: Lucie Sýkorová, Dominik Žid, Matěj Čížek, Tomáš Adámek a Filip Buben. 

Ve čtvrtek 15. května přijela do školky paní Bal-

vínová s magnetickou stavebnicí, ze které si děti 

postavily velmi zdařilá dílka. 

Ve čtvrtek 15. května se Oldřich Zářecký, 

Markéta Štěpánová, Kateřina Bartoňová a Matěj 

Čížek zúčastnili v Rychnově nad Kněžnou 

dopravní soutěže mladých cyklistů. Lhotecké 

družstvo se umístilo na sedmém místě.  

V sobotu 24. května zahájily děti 

ze školky hasičskou okrskovou soutěž 

ve Lhotách u Potštejna, kde vystoupily 

s písničkou „My všichni od hasičů 

jsme fit“ od Míši Růžičkové. Děti 

v červených helmách, tričkách a vyba-

vené hadicemi sklidily velký úspěch. 

V úterý 27. května se děti ze školky 

a žáci 1. až 3. ročníku vypravili 
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na představení do „Kinematovlaku“ v Rychnově nad Kněžnou. Děti se podívaly na sérii 

dvou pohádek - „Krkonošské pohádky“ a Maxipes Fík“ a potom si mohly pohrát 

ve vláčkové herně. 

V úterý 27. května se v Rychnově nad Kněžnou konalo okresní kolo soutěže Hlídek 

mladých zdravotníků. Hlídku I. stupně (Kateřina Bartoňová, Lucie Hyláková, Renáta 

Urbancová, Tereza Glacová a náhradnice Monika Štěpánková pod vedením kapitánky 

Venduly Vytlačilové) obsadila krásné druhé místo. Hlídka II. stupně (Nikola Zavacká, 

Nikola Hejlková, Anna Hlávková, Aneta Sviastynová a náhradnice Soňa Peňázová 

pod vedením kapitánky Moniky Hylákové) obsadila také druhé místo. 

V květnu proběhl sběr papíru, vybralo se 1 700 kg. Nejlepší sběračskou třídou byl 

2., 3. a 4. ročník, jehož žáci nasbírali 760 kg (na žáka 27,14 kg).  

V úterý 3. června se v Kostelci nad Orlicí konal 

atletický čtyřboj, kterého se zúčastnilo čtrnáct 

škol z celého okresu. Lhoteckou školu repre-

zentovali Renáta Urbancová, Ondřej Nečas, 

Lucie Sýkorová, Dominik Žid, Jiří Dohalský 

a Zuzana Kopecká. V celkovém pořadí obsadili 

čtvrté místo. V jednotlivcích měla největší 

úspěch Renáta Urbancová, která ve své 

kategorii obsadila druhé místo.  

Ve středu 4. června proběhl zápis do mateřské 

školy. Zapsat se přišlo šestnáct nových dětí. 

Některé děti byly odmítnuty, protože volných 

míst bylo pouze deset. 

Ve čtvrtek 5. června zavítal do školky a do školy kouzelník s kouzelnicí se svým 

kouzelnickým představením, děti mohly kouzelníkovi i pomáhat. 

V úterý 10. června proběhla ve Lhotách „Olympiáda malotřídních škol“, které se zúčastnili 

žáci ze ZŠ 

Roveň, ZŠ 

Záměl, ZŠ 

Rybná nad 

Zdobnicí, 

ZŠ Potštejn 

a ZŠ Bo-

housová. 
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Žáci soutěžili v pěti disciplínách: běh na 50 m, skok daleký, hod míčkem na cíl, skok 

přes švihadlo a šplh na tyči. Vítězem se stala ZŠ Lhoty u Potštejna.  

Ve středu 11. června se žáci 1. až 5. ročníku vypravili do Podorlického skanzenu Krňovice. 

V rámci prohlídkové trasy žáci viděli nejen stavby samotné, ale i jejich interiér vybavený 

dobovými exponáty. Potom se žáci vypravili do Hradce Králové na soutok řek Orlice 

a Labe a prohlédnout si historickou část města. 

V pondělí 16. června vyrazily děti ze školky linkovým autobusem na výlet do Ekocentra 

Kopejtko do Rychnova nad Kněžnou. Děti si mohly pohrát s některými zvířátky, povozit 

se na vozíku taženém poníky, pohrát si na dětském hřišti nebo si projít naučnou stezku 

s Krtečkem. Děti potom přejely autobusem do Potštejna na oběd do Hotelu Praha.  

Ve středu 18. června zavítal do školy pracovník 

společnosti EKO-KOM, a. s. který děti zábav-

nou formou poučil o třídění odpadu. Děti 

v rámci besedy zhlédly videa, která byla 

zaměřena na to, jak fungují sběrné dvory, 

jak se dále recykluje papír a plast. Ve druhé 

části si děti prakticky vyzkoušely odpad třídit 

do příslušných kontejnerů.  

V sobotu 21. června se v sousední 

Borovnici konal Sraz Borovnic, 

při této příležitosti tam děti z ma-

teřské školy zatancovaly na „Hasič-

skou“ a „Popelářskou“ písničku. 

V úterý 24. června se žáci 6. a 7. 

ročníku vypravili na školní výlet. 

Šesťáci popojeli autobusem do Lib-

chav a odtud pěšky do Cakle, vo-

dáckého tábořiště s lezeckou tréninkovou stěnou, kde si všichni na desetimetrovou stěnu 

zkusili vylézt. Sedmáci vyrazili pěšky do Potštejna, zastavili se v altánku pod Velešovem, 

vyšli na hrad a pobyt v Potštejně zakončili v zámecké zahradě. Potom se obě třídy 

přesunuly do Ústí nad Orlicí, kde společně navštívily krytý plavecký bazén.  

Ve středu 25. června se někteří žáci zúčastnili školního výletu do Prahy. Výletníci 

se nejdříve vydali na Václavské náměstí, poté vyjeli lanovkou na Petřín, vylezli na vrchol 

Petřínské rozhledny, navštívili zrcadlové bludiště, pozorovali zahradu s nádhernými 

růžemi a nakonec navštívili Staroměstské náměstí.  
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V červnu se žáci školy i děti ze školky stali, na základě výběru peněz (Kč 1 500,--), 

adoptivními rodiči mandelíka hajního z pražské zoologické zahrady. 

Ve čtvrtek 26. června proběhl ve škole Sportovní den. Protože počasí venkovním hrám 

moc nepřálo, ranní hodiny strávili žáci hraním různých společenských her ve třídách. 

Po velké přestávce ale zůstali již 

venku. Došlo i na tradiční fotbalové 

klání Borovnice x Lhoty. Tentokrát 

se lhoťáci nedali a zvítězili 7 : 5. 

Ve čtvrtek odpoledne proběhlo ještě 

slavnostní rozloučení s budoucími 

prvňáčky a slavnostní vyřazení žáků 

9. ročníku. V přítomnosti rodičů a sta-

rosty Lhot Jana Růžičky, starostky 

Borovnice Soni Rojkové a starosty 

Polomi Josefa Šaldy děti ze školky 

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

Eliška Čermáková, Štěpán Koun, Jakub Ležák, Marek Moravec, Adéla Nosková a Michal 

Schindler obdrželi na památku na Mateřskou školu krásnou knížku a pamětní list. Deváťáci 

obdrželi závěrečná vysvědčení 

a pamětní listy. 

Žáci 9. ročníku obdrželi na konci 

školního roku rozhodnutí o přijetí 

na vybrané střední školy a střední 

odborná učiliště: Matěj Ležák 

(Střední průmyslová škola 

elektrotechniky a informačních 

technologií,  Dobruška - Aplikace počítačů a správa sítí), Nikita Horváthová (Vyšší 

odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou - Gastronomie), 

Vendula Kounová (Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí - Ekonomické 

lyceum), Tereza Nosková (Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Ústí 

nad Orlicí - Grafický desing), Daniela Rislerová (Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim - 

Gymnázium), Aneta Sviastynová (Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí, Ústí 

nad Orlicí - Zdravotnický asistent), Helena Štěpánová (Obchodní akademie T. G. Masa-

ryka, Kostelec nad Orlicí - Obchodní akademie) a Olga Zemanová (Obchodní akademie 

a Střední odborná škola cestovního ruchu, Choceň - Cukrář). Michal Slavík ukončil 
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povinnou školní docházku v 8. ročníku a odešel na Střední školu zemědělskou 

a ekologickou a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky v Kostelci 

nad Orlicí - Elektromechanik pro zařízení a přístroje. 

Mateřská škola i Základní škola byla od 30. června do 5. září 2014 uzavřena.  

Nový školní rok byl z důvodu rekonstrukce školy zahájen v pondělí 8. září 2014. 

Během prázdnin došlo k opravě školní budovy. Byla vyměněna okna v přístavbě 

a vchodové dveře do školní kuchyně. Byly nainstalovány nové rozvody vytápění 

a radiátory, topení ve škole je nyní plynové. Bylo provedeno zateplení školní budovy 

a zhotovena nová fasáda. Dále byla v okolí školy vybudována dvě dětská hřiště. První 

se nachází přímo v areálu školy a je určeno dětem z mateřské školy. Druhé hřiště 

u fotbalového hřiště patří všem. Obec Lhoty u Potštejna poskytla také finance na nákup 

počítačové techniky do učebny informatiky. Počet počítačů byl navýšen na deset. 

Do školky k paní učitelce Ludmile Štěpánkové z Vrbice nastoupila v září nová paní 

učitelka Michaela Muthsamová z Kostelce nad Orlicí. V průběhu svačin a oběda jim 

pomáhala paní školnice Karla Stará. 

Školka byla otevřena od 6.45 hod. do 15.30 hod. Ve školce přibyly nové děti: Filip Čermák 

(Lhoty), Vojtěch Dostál (Krchleby), Jan Kocián (Lhoty), Václav Křehký (Polom), Jan 

Kubíček (Doudleby nad Orlicí), Nataela Dvořáčková (Borovnice), Ema Havlová (Lhoty), 

Žaneta Horváthová (Lhoty), Šárka Muthsamová (Kostelec nad Orlicí) a Markéta 

Provazníková (Rájec). Na začátku září 2014 navštěvovalo mateřskou školku 24 dětí. 

Úplata za mateřskou školu činila Kč 200,-- za měsíc.   

K 8. září 2014 navštěvovalo školu 86 žáků (1. a 2. třída - 22 žáků, 3., 4. a 5. třída - 27 žáků, 

6. třída - 15 žáků, 7. třída - 10 žáků, 8. třída - 7 žáků a 9. třída - 5 žáků) ze Lhot, Borovnice, 

Doudleb nad Orlicí, Chlen, Kozoder, Krchleb, Plchovic, Polomi, Potštejna, Přestavlk, 

Rájce, Seče, Sudslavy, Vamberka a Vrbice. Všichni dojíždějící žáci jezdili do školy díky 

Obecnímu úřadu Lhoty u Potštejna i v tomto školním roce zdarma.  

Do první třídy nastoupilo třináct žáčků: Tomáš Bednář (Borovnice), Eliška Čermáková 

(Lhoty), Filip Čí-

žek (Krchleby), 

Tomáš Dvořák 

(Chleny), Laura 

Kociánová (Lho-

ty), Leona Kotero-

vá (Přestavlky), 

Štěpán Koun 
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(Lhoty), Jakub Ležák (Polom), Bořivoj Marek (Kozodry), Marek Moravec (Borovnice), 

Adéla Nosková (Polom), Jindřich Zeman (Chleny) a Vilém Zeman (Chleny). 

Přibyli žáci i do šesté třídy - Eliška Veverková (Potštejn) a Ondřej Matýs (Potštejn).  

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

i nadále vyučovala paní učitelka Marie Nejedlá z Rozsochy (1. a 2. ročník) a nově paní 

učitelka Ilona Šímová z Týniště nad Orlicí (3., 4. a 5. ročník). Anglický jazyk vyučovala 

paní učitelka Petra Vojtová ze Žamberka, matematiku paní ředitelka Dagmar Bachmanová 

z Potštejna, vlastivědu a výchovy paní učitelky Jiřina Fialová z Potštejna a Pavla Klášte-

recká z Vamberka. Informatiku a přírodovědu vyučovala paní učitelka Markéta Bubnová. 

Na druhém stupni vyučoval matematiku, fyziku, tělesnou výchovu a technické činnosti 

pan učitel Jan Havel ze Lhot, český jazyk, dějepis a výchovu k občanství a zdraví paní uči-

telka Kristýna Fajfrová z Vrbice, která se vrátila z rodičovské dovolené. Přírodopis, 

zeměpis a chemii učila paní učitelka Markéta Bubnová ze Sudslavy a paní učitelka Petra 

Vojtová vyučovala anglický jazyk, umění - oblast výtvarnou a praktické činnosti dívek 

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

Školní družinu vedla paní vychovatelka Pavla Klášterecká. Provoz školní družiny byl 

od 11.00 hod. do 14.45 hod. a úplata za družinu činila Kč 25,-- za měsíc.  

Výchovným poradcem školy byla paní ředitelka Dagmar Bachmanová. Protidrogovým 

koordinátorem a preventistou byla paní učitelka Kristýna Fajfrová.   

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 kuchařky Hana Bubnová z Polomi a Ladislava 

Dudková ze Lhot.  

Ve školním roce 2014-2015 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,--. Základní škola Lhoty u Potštejna se v tomto školním 

roce zapojila do projektu Ovoce do škol a žáci prvního stupně dostávali jednou týdně 1 kus 

ovoce zdarma (např. nektarinku, hrušku aj.). 

Ve školním roce 2014-2015 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. 

Na konci září navštívila školku paní Miroslava Sahulová, logopedka z Kostelce nad Orlicí. 

Poslechla si, jak děti mluví, a některým doporučila další nápravu. 
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V září zahájil svou činnost kroužek stolního tenisu. 

V pondělí 29. září se žáci 5. až 9. ročníku zúčastnili filmové projekce Planeta Země 3000, 

tentokrát na téma Indonésie.  

V úterý 30. září se vybraní žáci zúčastnili 8. roč-

níku atletického čtyřboje v Libchavách. Lhoteckou 

školu reprezentovali v kategorii mladších žáků 

Matěj Lovětinský, Oldřich Zářecký a Jiří Dohalský, 

ve starších chlapcích Jakub Fabián, Ondřej Jaku-

bec a Michal Koleš, v mladší kategorii děvčat Zu-

zana Kopecká, Kateřina Kolešová a Erika Hájková 

a ve starší kategorii Kateřina Sýkorová, Nikola Za-

vacká a Monika Hyláková. Mladší chlapci vyhráli 

svojí skupinu a Matěj Lovětinský byl vyhodnocen, 

jako nejlepší sportovec ve své kategorii. Celkově 

lhotecká škola obsadila třetí místo. 

Ve čtvrtek 2. října žáci 9. ročníku absolvovali besedu zaměřenou na výpočetní techniku, 

která se konala v Kostelci nad Orlicí na Obchodní akademii T. G. Masaryka. 

Ve čtvrtek 9. října proběhlo v rámci projektu „Koukají na nás správně?“ ve školce 

screeningové vyšetření zraku dětí. Jednalo se o včasné zjištění očních vad u předškolních 

dětí. O vyšetření neměli zájem všichni rodiče. 

Ve středu 15. října proběhlo ve Voděradech Okresní kolo ve stolním tenise. Lhoty 

u Potštejna reprezentovala tři družstva (první družstvo Monika Hyláková, Nikola Zavacká 

a Kateřina Sýkorová, druhé družstvo Pavlína Zemanová a Nikola Hejlková a třetí družstvo 

Lucie Hyláková a Lucie Sýkorová). Nakonec dívky obsadily dvě zlatá místa a jedno 

bronzové. 

Ve čtvrtek 23. října děti ze školky a žáci 

1. a 2. ročníku zhlédli pohádkový příběh „Pís-

nička pro draka“. Děti se aktivně zapojovaly 

do děje a zpívaly. Pro žáky 5. až 9. ročníku 

bylo zase nachystáno představení „Divadlo 

nekouše! Aneb živelný průvodce divadelními 

žánry“, které jim představilo jednotlivé 

divadelní žánry, jejich charakteristiku, principy a typické představitele. 

Od pondělí 27. října do středy 29. října byly podzimní prázdniny, byla zavřena i mateřská 

škola. 
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Jeden listopadový týden ovládl školku stře-

dověk a pohádky. Děti se převlékly za rytíře, 

princezny, krále, královny, bílé paní či slu-

žebné a zdobily středověké štíty či vyráběly 

strašidla. Nechyběla ani středověká hostina, 

kde děti měly spoustu dobrot. Do školky 

zavítalo i divadlo s příběhem „Jak se z páže-

te Matýska stal rytíř“. Děti byly pasovány 

na rytíře a složily rytířskou přísahu. 

V listopadu se začalo ve školce s výukou angličtiny, děti výukou provázel zajíček Jack, 

který je hravou formou seznámil s tímto jazykem. 

Děti ze školky chodily v listopadu na návštěvu za zvířátky, třeba k Charvátům 

za domácími zvířátky nebo za koníky k Peňázům nebo Markům. 

Ve středu 5. listopadu se v Rychnově nad Kněžnou konal oblastní turnaj v piškvorkách. 

Družstvo ve složení Michal Koleš (kapitán), Monika Hyláková, Josef Jirásek, Denisa 

Štěpánková, Pavlína Zemanová a Nikola Zavacká 

(náhradník) skončilo na pátém až osmém místě. 

Celkem soutěžilo jedenáct družstev, tři základní 

školy a osm středních škol. 

Ve čtvrtek 6. listopadu se žáci 4. až 9. ročníku 

zúčastnili besedy o pravěku „Lovci mamutů aneb 

co Eduard Štorch nevěděl“. Daniel Richter žákům 

předvedl ukázku pravěkých nástrojů a oblečení. 

Žáci 1. až 5. ročníku a děti ze škol- 

ky jezdili od středy 19. listopadu 

do Plavecké školy v Ústí nad Orlicí, 

kde absolvovali deset lekcí plaveckého 

výcviku. 

Ve čtvrtek 20. listopadu proběhla ve škole 

beseda s názvem Příběhy bezpráví, žáci zhlédli 

film "Václav Havel, Praha - Hrad“ a debatovali 

s politickými vězni panem Krčmářem a panem 

Beranem. 
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V pátek 21. listopadu se Monika Hyláková 

(kapitánka), Anna Hlávková, Kateřina Sý-

korová, Nikola Hejlková, Pavlína Zemanová, 

Denisa Štěpánková a Soňa Peňázová 

zúčastnily okresního kola v přehazované 

v Kostelci nad Orlicí. Děvčata obsadila osmé 

místo z deseti družstev. 

Poslední listopadovou sobotu a neděli vystu-

povaly některé děti ze školky ve Vrbici, v Bo-

rovnici a ve Lhotách u Potštejna při rozsví-

cení stromečku. Děti přednesly několik 

básniček a zazpívaly písničky. 

Na začátku listopadu proběhl sběr starého papíru. Celkem bylo vybráno 2 225 kg. Nejvyšší 

průměr kg na žáka měla 8. třída - 54,29 kg. Do sběru se zapojily i děti ze školky. 

V pátek 5. prosince navštívili mateřskou 

školu i všechny školní třídy Mikuláš, 

andělé a čerti. Čertovský průvod navštívil 

i obchod, poštu a Obecní úřad. 

V sobotu 6. prosince vystoupily některé 

děti ze školky s krátkým pásmem básni-

ček a ukolébavkou na Vítání občánků 

ve Vrbici. 

Děti ze školky pekly cukroví a ve čtvrtek 

11. prosince odpoledne pozvaly rodiče k malému posezení ve školce u kávy a čaje, 

kde rodiče mohli cukroví ochutnat. 

V úterý 16. prosince proběhla 

ve škole i ve školce vánoční 

besídka nejen pro rodiče. Děti 

a žáci si opět připravili směsici 

písniček, básniček, tanečků, 

pohádek a scének.  

Ve čtvrtek 18. prosince navštívila 

školka a žáci školy vánoční 

kostel na Homoli, kde si zazpí-

vali koledy a jiné písničky. 


