Základní škola a Mateřská škola
První zmínka o škole v okolí naší obce je z roku 1692, kdy byla na Homoli současně
s kostelíkem postavena i škola pro obce Borovnici, Malou a Velkou Lhotu, Polom,
Sudslavu, Seč, Turov, Hájek, Skrovnice, Homol a Závrš. Po staletém trvání byla škola
z Homole přeložena na Sudslavu a žáci z Malé Lhoty chodili do školy na Sudslavu
a z Velké Lhoty do Chlen.
Dne 3. března 1875 poslali občané Velké a Malé Lhoty žádost Zemské školní radě
o povolení postavení školy v Malé Lhotě vlastním nákladem. Tato žádost byla 23. ledna
1877 schválena a pro obě obce povolena stavba jednotřídní školy v Malé Lhotě.
Za nejnižší cenu 4.745 zl. byla stavba této školy přiklepnuta stavitelskému mistru
panu Karichovi z Chocně. Na jaře 1878 bylo započato se stavbou a 22. dubna 1878 byl
položen základní kámen s pamětní listinou. Již v červenci byla stavba přízemní budovy
s jednou třídou a bytem pro učitele ukončena. V nové škole se začalo vyučovat
1. ledna 1879, v jedné třídě bylo 74 žáků. Při škole byla založena zahrada a ovocná škola.
Počet žáků vzrůstal, a proto v roce 1883 byla pronajata u Vavrušků jedna místnost pro další třídu a byt pro učitele. V roce 1895 byla provedena přístavba školy, první třída od Vavrušků byla přemístěna do hostince na Trojance, druhá do hostince k Rychtaříkům. V září
1895 byla přestavba dokončena a obě třídy byly umístěny v jednoposchoďové budově
školy. V roce 1906 došlo k přiškolení dětí z Borovnice, které dosud chodily do Chlen,
a počet žáků vrostl na 132 a začalo se uvažovat o zřízení třetí třídy, k uskutečnění nedošlo.
Teprve v roce 1924 byla otevřena třetí třída, která byla umístěna v pokoji bytu učitele.
Škola v roce 1925
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Zemská školní rada 22. září 1948 zřídila v Malé Lhotě střední školu s obvodem Malá
Lhota, Velká Lhota, Borovnice, Chleny, Rájec, Přestavlky, Krchleby, Sudslava, Proruby,
Polom, Velká Skrovnice a Koldín. Škola byla umístěna v přízemních místnostech národní
školy a národní škola byla umístěna mimo budovu školy. První třída u Horáčků
na výměnku, druhá v hostinci u Rychtaříků. V roce 1953 se provedla přístavba školní
budovy a od tohoto roku byly všechny třídy umístěny v jedné budově.
V roce 1997 s znovuzavedením deváté třídy byla provedena zatím poslední přístavba školy
- nová školní kuchyň (neboť stará již nevyhovovala hygienickým předpisům a předpisům
bezpečnosti práce), jídelna, sklad potravin, technické zázemí, dvě nové třídy a nově
se uspořádalo sociální zařízení.

V roce 2004 byla jedna třída předělána
na mateřskou školu a zřízen samostatný
vchod pro školu (ze zahrady). Původní
školní

šatna

přebudována

byla
na

v roce

ložnici

pro

2005
děti

mateřské školy. Od 1. září 2004 byla
v budově školy zřízena tedy i škola
mateřská.
Základní škola poskytuje nyní vzdělání
ve věku od šesti do patnácti let, tedy
všech devět tříd základního vzdělání. Výuka na prvním stupni probíhá ve spojených
třídách (1. a 2. ročník a 3., 4. a 5. ročník dohromady). Součástí školy je školní družina
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a školní jídelna. Škola je určena nejenom místním žákům, ale i dětem z okolních vesnic Vrbice, Chleny, Přestavlky, Borovnice, Rájec, Polom, Proruba, Sudslava a Potštejn.
Škola

má

k dispozici

fotbalové

a antukové hřiště. U fotbalového
hřiště je běžecká dráha, pískoviště
pro skok daleký, hrazda a tyče a lano
na

šplh.

U

antukového

hřiště

je pingpongový stůl a stoly a lavice
pro posezení.

Na prvním stupni učí paní učitelka Marie Šaldová a
paní učitelka Jiřina Fialová, která zastupuje za
nemocného pana učitele Pavla Hartmana. Na
druhém stupni učí Český jazyk, Občanskou a
rodinnou výchovu paní učitelka Kristýna Fajfrová,
Anglický jazyk učí paní učitelka Jana Florianová,
Matematiku, Fyziku a Informatiku pan učitel Jan
Havel a Chemii, Zeměpis a Přírodopis učí paní
učitelka Markéta Bubnová. Výchovným poradcem
školy je paní ředitelka Dagmar Bachmanová. Protidrogovým koordinátorem a preventistou
paní učitelka Kristýna Fajfrová.
Mateřská škola je jednotřídní a je součástí Základní školy ve Lhotách. Mateřská škola má
samostatnou hernu, ložnici a sociální zařízení. K dispozici mají tělocvičnu s potřebným
zařízením,

učebnu

informatiky a školní zahradu

s pískovištěm.

Stravování je zajištěno
jídelnou základní školy.
Ve

školce

učí

paní

učitelka Ludmila Štěpánková a paní učitelka
Iveta Pinkasová. Školní
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družinu vede slečna vychovatelka Iveta Pinkasová. Provoz družiny je od 11.00 hod. do
15.00 hod. Děti, kterým odjíždí autobus po patnácté hodině, přechází do mateřské školy,
kde pobývají do odchodu na autobus.

Vchod do školky

Ve

školní

kuchyni

pracuje

paní

kuchařka Hana Bubnová a do konce
června 2007 byla vedoucí paní Marie
Horáčková, od září je novou vedoucí
paní Ilona Fridrichová. O pořádek
a čistotu ve školce i ve škole pečuje
školnice Karla Stará a paní uklizečka
Věra Vavrušková.
Ve škole je denně prodáváno Školní
mléko v ceně Kč 4,--. Nabízí se mléko
neochucené

i

ochucené

-

banán,

čokoláda, vanilka, jahoda a smetanový
čokoládový krém.
Děti mají možnost navštěvovat tyto
kroužky: myslivecký, taneční, sportovní,
náboženství a stolní tenis.
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Všichni žáci dojíždějí do školy zdarma díky
Obecnímu úřadu Lhoty u Potštejna.
Ve školním roce 2006-2007 navštěvovalo školu
69 žáků.
V pondělí

29.

ledna

2007

proběhl

zápis

budoucích prvňáčků. K zápisu se dostavilo osm
dětí: Veronika Barvířová, Anna Hlávková, Soňa
Peňázová, Kateřina Sýkorová, Jiří Dvořák,
Ondřej Jakubec (všichni ze Lhot), Pavlína
Zemanová (Sudslava) a Denisa Štěpánková
(Vrbice).
Dne 26. ledna 2007 se v kulturním domě
v Mostku uskutečnil od 19.30 hodin Tradiční
rodičovský ples Základní školy ve Lhotách
u Potštejna. Byla připravena bohatá tombola,
téměř 400 cen. Již tradičně na plese vystoupil
taneční kroužek pod vedením paní učitelky
Jany Florianové se svým předtančením v rytmu „Kouzelného valčíku“ od J. Strausse.
K poslechu a tanci hrála skupina GEM. Doprava byla zajištěna autobusy tam i zpět.

V předposlední den prvního pololetí školního roku (30. ledna 2007) se celá škola
v doprovodu vyučujících vypravila na zimní stadion v Chocni a všichni si společnou
projížďku na bruslích na choceňském ledě užili.
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V pondělí 19. února 2007 podnikli žáci druhého stupně výlet do Východočeského divadla
v Pardubicích na představení „Brouci-Beatles“.
V úterý 20. února 2007 se žáci 6. ročníku vydali na exkurzi na Městský úřad v Kostelci
nad Orlicí, kde je pan tajemník provedl jednotlivými odbory městského úřadu.
V pátek 23. února se děvčata z osmého a devátého ročníku zúčastnila okresního přeboru
v přehazované dívek. V tvrdé konkurenci osmi družstev děvčata skončila šestá.
V pondělí 12. března se stala ZŠ a MŠ Lhoty

Loskuták posvátný

u Potštejna adoptivním rodičem Loskutáka
posvátného z pražské zoologické zahrady.
V neděli 18. března se děti z mateřské školky
představily v Přestavlkách na setkání důchodců.
Babičky a dědečky děti přivítaly pásmem písní
s flétničkami, básničkami a tanečky.
V únoru dvě žákyně 9. ročníku (Veronika
Dusílková a Šárka Ledrová) reprezentovaly školu
v okresním kole olympiády z anglického jazyka. V březnu se okresního kola olympiády
v českém jazyce zúčastnily tři žákyně 9. ročníku (Veronika Dusílková, Iveta Zálohová
a Šárka Ledrová).
Na prvním stupni a v šestém ročníku proběhl povinný zdravotnický kurs v rozsahu asi
dvanáct hodin. Žáci se v něm učili základy poskytování první pomoci při zlomeninách
končetin, drobných poraněních, větším i menším krvácení, šoku, bezvědomí aj.
V pátek 30. března se zástupci osmého a devátého ročníku zúčastnili krajského kola
celostátní zeměpisné soutěže Eurorebus v Hradci Králové.
V pátek 20. dubna se žáci prvního stupně společně s mateřskou školou vydali
na písničkový pořad Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka - Zpívání ve zvěřinci. Děti byly
pořadem nadšené - poznávaly hlasy zvířat, tančily a zpívaly.
V úterý 3. dubna se konal Den otevřených dveří.
V předvelikonočních dnech uspořádaly děti tradiční Velikonoční jarmark. V prvních dnech
se konal ve škole, ke konci týdne se výrobky vystavovaly v obchodě.
Ve středu 25. dubna se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili mezinárodní soutěže
Přírodovědný klokan.
Žáci devátého ročníku byli přijati na tyto střední školy a střední odborná učiliště: Veronika
Dusílková (SŠ umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí), Kateřina Hejcmanová (Gymnázium
Rychnov nad Kněžnou), Eva Kwasniaková (Střední škola Opočno), Šárka Ledrová
(Gymnázium Rychnov n. Kněžnou), Klára Myšáková (VOŠ a Střední škola lesnická
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Trutnov), Iveta Zálohová (Střední škola podnikání Vysoké Mýto), Václav Berounský
(Průmyslová škola Letohrad), Tomáš Černý (SOU obchodu a řemesel Rychnov
nad Kněžnou), Petr Kratochvíl (Vojenská SŠ a VOŠ Moravská Třebová), Vladislav
Kwasniak (SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk), David Matoulek (VOŠ, SOŠ a SOU
Kostelec nad Orlicí), Jan Růžička (Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí) a Patrik
Střílka (VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto). Žákyně 5. ročníku Kateřina Bubnová byla
přijata na Gymnázium v Ústí nad Orlicí.
Ve středu 14. února 2007 byla založena Školní floorballová liga. Osm týmů složených
ze žáků z druhého stupně se utkalo o titul. Ve středu 2. května proběhlo finále o pohár
pro vítěze. Mistrem se stal tým PPS ve složení Vláďa Kwasniak, Petr Kratochvíl a Tomáš
Černý.
Ve čtvrtek 10. května se ve škole konala tradičně besídka ke Dni matek. Ve čtrnáct hodin
si děti pozvaly ženy starší 60 let a od čtvrt na čtyři pak všechny maminky a další zájemce.
Účast byla vysoká a program nabitý - všichni mohli zhlédnout představení dětí ze školky,
básničky, pohádku o Šípkové Růžence (tu si připravil první stupeň), starší žáci zahráli
například scénku z rodinného prostředí či netradiční ukázku z období pravěku.
V pondělí 14. května proběhla okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků ČČK
v Rychnově nad Kněžnou. Mladí zdravotníci během soutěže prokázali své znalosti
a dovednosti v praktickém provedení první pomoci a to jednak standardním materiálem
i improvizovaným, v obvazové technice a dopravě postižených. Mladší zdravotníci
se umístili na 4. místě a starší na 6. místě.
V pátek 20. dubna proběhlo školní kolo dopravní soutěže, zúčastnili se ho žáci třetího
až osmého ročníku. Soutěžilo se nejen v teoretických znalostech, ale i praktické jízdě slalom mezi kužely, jízda po houpačce, průjezd branek či úzké dráhy, osmička aj.
Ti nejlepší (Josef Červinka, Kateřina Bubnová, Jan Lovětinský, Jana Ledrová, Jaromír
Starý, Martin Černý, Radka Cvejnová a Hana Černá) pak reprezentovali školu v okresním
kole dopravní soutěže.
V úterý 15. května usilovali žáci čtvrtého a pátého ročníku o získání průkazu mladého
cyklisty. Kromě teoretických znalostí, museli v Rychnově nad Kněžnou na dopravním
hřišti prokázat i prakticky umění jízdy na kole a praktickou znalost dopravních předpisů jízda po kruhovém objezdu, zastavení na stopce apod. Všichni žáci uspěli a získali svůj
první řidičský průkaz - průkaz cyklisty. Ve čtvrtek 17. května se nejlepší žáci ze školního
kola dopravní soutěže zúčastnili Okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů
v Rychnově nad Kněžnou. Soutěžilo se v jízdě zručnosti, jízdě podle pravidel silničního
provozu, poskytování první pomoci a znalosti teorie dopravní výchovy.
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V sobotu 23. května se celý druhý stupeň vydal na
dvoudenní školní výlet do
rekreačního střediska Březová

nedaleko

Třebíče.

Děti zažily dny plné adre-

nalinu např. v podobě vysokolanového a nízkolanového centra,
lezecké stěny, rambodráhy, dovádění na raftech, paintballu,
sjezdu do vody z 15m výšky atd.
V pátek 25. května proběhlo pod Homolí fotografování.
V květnu byl uskutečněn sběr papíru. Celkem bylo odevzdáno 3 415 kg papíru, nejvíce
se činil 8. ročník a to 1 052 kg (což je 116,89 kg na jednoho žáka).
Poslední

květnový

den

se

žáci

zúčastnili fotbalového klání O pohár
starosty obce Sopotnice, kde obsadili
třetí místo.
V pátek prvního června navštívily děti
ze školky a celá škola vojenskou
posádku v Týništi nad Orlicí. Děti
si prohlédly a prolezly vojenskou
techniku (helikoptéru, tanky), hasičské a záchranářské auto a zhlédly ukázku výcviku psů.
Ve čtvrtek 7. června se vydali žáci I. stupně společně s dětmi ze školky na školní výlet
do Litic nad Orlicí. Děti se podívaly na hrad a poté chvátaly za zbrojnošem, který je zavedl
přímo za králem a císařem Karlem IV. Děti se dověděly mnoho ze života našeho
panovníka i jeho dvořanů, jak se odívali, pracovali, jezdili v plné zbroji na koni a razili
mince. Všechny děti si výlet náležitě užily.
V úterý 12. června se žáci 9. ročníku vypravili na exkurzi soudu v Rychnově nad Kněžnou.
Ve čtvrtek 14. června proběhl zápis do mateřské školy - zapsaly se tyto děti: Čenda
Zářecký, Filípek Buben a Barborka Moravcová.
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V červnu proběhlo přenocování ve školce spojené s Indiánským dnem. Maminky dětem
vyrobily kouzelné kostýmy a děti si ve školce nazdobily čelenky. Odpoledne si děti
procvičily své dovednosti a fyzickou zdatnost při indiánské stezce.

Ve středu 27. června se děti ze školy proměnily v malé kovboje. Paní Alena Pospíchalová
děti svezla na svém koni jménem Korsika a děti byly projížďkou na louce pod Homolí
nadšeny.
Ve čtvrtek 28. června dopoledne se školkové děti společně se školáky zúčastnili stopované
a našly i poklad. Odpoledne se konalo slavnostní vyřazení předškoláků. V přítomnosti
rodičů děti na rozloučenou zatancovaly a zarecitovaly. Veronika Barvířová, Anička
Hlávková, Soňa Peňázová, Kateřina Sýkorová, Denisa Štěpánková a Ondra Jakubec byli
pasováni na prvňáčky a dostali krásnou šerpu, knížku a pamětní list.
Koncem června proběhla 1. malá maturita - žáci devátého ročníku si vyzkoušeli maturitní
atmosféru. Maturitní třída byla slavnostně vyzdobená a maturitní komise žáky řádně
prozkoušela. Nakonec všichni maturitu úspěšně absolvovali.
V úterý 19. června proběhl na škole 2. turnaj tříd ve stolním tenisu. Soutěžilo se v rámci
tříd, jednotlivých stupňů a školy. Přeborníkem školy v kategorii děvčat se stala Kateřina
Bubnová a v kategorii chlapců Jiří Holubec.
Ve čtvrtek 21. června se poprvé konala
„Noc ve škole“, účastnila se jí 9. třída.
Nechybělo čtení strašidelných příběhů,
které vyvrcholilo noční vycházkou.
V pátek 22. června se chlapci zúčastnili
turnaje v malé kopané v Libchavách, kde
se umístili na třetím místě. V tento den
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se také konala olympiáda malotřídních vesnických škol v Rybné nad Zdobnicí. Po
vyvěšení olympijské vlajky se závodníci utkali v pěti disciplínách. Zástupci lhotecké školy
si přivezli nakonec tři medaile - za hod míčkem na cíl za 1. místo Daniel Peňáz, za 2. místo
Michal Petraš a v přeskoku švihadla zvítězila Kateřina Bubnová.
Ve středu 27. června proběhlo poslední zvonění žáků devátého ročníku.
Předposlední

školní

den

se

konal

sportovní

den.

Kromě

fotbalového

klání

„Lhoty x Borovnice“ (3 : 6) si školáci mohli zahrát přehazovanou a stopovanou.
Ve čtvrtek 28. června se konalo slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku, kterého se zúčastnili
kamarádi a rodiče. Deváťáci přečetli úryvky ze svých slohových prací na téma vzpomínka na školu a Jana Ledrová zazpívala. Žáci obdrželi závěrečné vysvědčení,
pamětní listy, hrníček s nápisem školy a knihy.
Vysvědčení plné jedniček si ve školním roce 2006-2007 odnesli tito žáci: Vlastimil Buben,
Monika Hyláková, Nikola Zavacká, Tereza Kozáková, Barbora Nosková, Barbora
Kopecká, Kateřina Bubnová, Šárka Ledrová a Iveta Zálohová.
Mateřská škola byla uzavřena od 2. července do 31. srpna 2007 z důvodu minimálního
zájmu o provoz. Provoz v mateřské škole byl zahájen v pondělí 3. září. Do školky
nastoupili dva noví školáčci - Barborka Moravcová z Borovnice a Čeněk Zářecký ze Lhot.
Do mateřské školy chodilo ve školním roce 2007-2008 21 dětí.
Ve stejném školním roce navštěvovalo školu 67 žáků (1. a 2. ročník - 14 žáků,
3., 4. a 5. ročník - 21 žáků, 6. ročník - 6 žáků, 7. ročník - 10 žáků, 8. ročník - 7 žáků
a 9. ročník - 9 žáků). Do první třídy nastoupilo sedm nových žáčků: Veronika Barvířová
(Lhoty), Anna Hlávková (Lhoty), Soňa Peňázová (Lhoty), Kateřina Sýkorová (Lhoty),
Denisa Štěpánková (Vrbice), Pavlína Zemanová (Sudslava) a Ondřej Jakubec (Lhoty).
I do dalších ročníků přibyli noví žáci: 3. ročník - Nikita Horváthová (Lhoty) a Matěj Ležák
(Polom), 4. ročník - Dušan Horváth (Lhoty) a 6. ročník - Anežka Krčmářová (Chleny).
V sobotu 29. září děti ze školky vystoupily na slavnosti chladnokrevných koní ve Lhotách.
Přítomné potěšili zpěvem, říkadly a tancem.
Žáci II. stupně se v září vypravili na pravidelný samosběr brambor do školní jídelny.
V pátek 21. září se žáci zúčastnili Atletického čtyřboje v Libchavách. Spolu s týmy
Libchav, Sopotnice a Dolní Dobrouče soupeřili v těchto disciplínách: mladší žáci a žákyně
- 60 m, 600 m (chlapci 800 m), skok do dálky a hod kriketovým míčkem a starší žáci
a žákyně - 60 m, 800 m (chlapci 1000 m), skok do dálky a vrh koulí. Mladší žákyně
se umístili na 4. místě, mladší žáci na 3. místě, starší žákyně na 4. místě a starší žáci na
1. místě.
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V pátek 19. října děti ze školky a žáci prvního stupně navštívili koncert Pavla Nováka
„Zvěřinec“. V průběhu koncertu se střídaly písničky s pohádkami o životě zvířat. Děti
při koncertě zpívaly a tančily.
S novým školním rokem začali ve škole třídit
odpad. Na chodbách přibyly odpadkové koše
na plasty, speciální koš na víčka od
plastových

PET

lahví

a

začalo

se

i se sběrem použitých baterií (monočlánků).
Ve středu 24. října se žáci zúčastnili
Okresního kola základních škol ve stolním
tenisu, za účasti 18 mužstev z jedenácti
základních škol. Pavlína Morávková a Jana Ledrová obsadily 4. místo a Hana Černá
a Kateřina Krejčíková 6. místo. Chlapci ve složení Jiří Holubec, Petr Horáček, Jiří Marek
a Jakub Smutný obsadili 1. místo a postupují do krajského kola.
V neděli 11. listopadu podnikly děti společně s rodiči výlet do Prahy, po individuální
prohlídce hlavního města shlédli v Národním divadle hru Naši furianti od Ladislava
Stroupežnického.
V úterý 20. listopadu proběhl Den otevřených dveří, kdy se veřejnost seznámila s výukou
i prostředím školy.
V listopadu proběhl sběr papíru, celkem bylo odevzdáno 3 480 kg papíru. Nejvíce
kilogramů odevzdali žáci 9. ročníku - 704 kg (průměr na žáka 78,2 kg).
Ve středu 28. listopadu byl zahájen plavecký výcvik v Plavecké škole Ústí nad Orlicí,
kterého se zúčastnili všichni žáci prvního až pátého ročníku a také děti ze školky. Každý
pátek až do ledna probíhaly lekce plavání.
V úterý 4. prosince 2007 byla budova ZŠ a MŠ pro žáky
uzavřena z důvodu jednodenní stávky učitelů. Zaměstnanci školy
stávkovali za zvýšení toku financí do školství na nové učebnice a
učební pomůcky a mzdy. Odbory odhadly, že se stávky zúčastnilo 128 tisíc pracovníků
mateřských,

základních

a středních škol z celé
České republiky.
Ve středu 5. prosince
navštívili školu Mikuláš,
anděl

a

čerti.

Prošli
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všechny třídy i mateřskou školu a vyžadovali
za dárkové balíčky recitaci nebo zpěv. Pod vedením
paní učitelky Bubnové prošli i Lhotami. Celou akci
zorganizovali žáci osmého ročníku.
Ve čtvrtek 20. prosince se děti ze školky spolu se
školními dětmi vydaly na výlet do „Perníkové
chaloupky“ - Muzea perníku a pohádek pod Kunětickou horou u Pardubic. Na začátku prohlídky zazněla
pohádka „O perníkové chaloupce“. Poté se děti vydaly
na cestu strašidelným pohádkovým lesem, na jejímž
konci je čekala ježibaba s medovými perníčky.
Ježibaba dětem vypravovala o výrobě perníčků, mohly
si prohlédnout její kuchyň, sáhnout na krásně tvarované dřevěné formy, přivonět
a následně ochutnat medový perníček. Dále děti navštívily pohádkové peklo, Ježíškovo
nebe, Ježíškovu pracovnu, lože, stroj času, Anděla Našeptávače a další nebeské bytosti.
Na konci prohlídky, venku před chaloupkou, bylo k vidění ohniště pro 12 měsíčků, vězení
pro zloděje perníku, saně pro Mrazíka a „Domečku, otoč se!“.
Těsně před Vánocemi 18. prosince si děti společně se svými učiteli připravily pro rodiče
besídku se zajímavým programem - vystoupení dětí ze školky, tři divadélka
(O Rumcajsovi, Rozum a Štěstí, Popelka alias vášnivá ekoložka), básničky a hudební
vystoupení (flétna, kytara a housličky).

Vánoční prázdniny začaly v sobotu 22. prosince a skončily ve středu 2. ledna 2008,
mateřská škola byla přes prázdniny pro nezájem rodičů také uzavřena.
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Poutní místo HOMOL
Poutní místo na Homoli vybudovala hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte v letech
1690-1696. Hraběnka se v této době vrcholícího rekatolismu rozhodla vybudovat na svém
panství svatyni, která by se stala místem zbožných poutí.
Vdovec Hoberk z Hennersdorfu prodal dne 30. dubna 1688 statek Borovnice se dvorem,
Dvůr Závrš, ves Malou Lhotu se dvorem poplužním, Polom, Skrovnice, Sudslav a Seč paní
Terezii Eleonoře ovdovělé hraběnce z Ugarte, rozené Ždářské ze Žďáru za 60 000 zlatých.
Terezie Eleonora Žďárská ze Žďáru se provdala v mladém věku za hraběte z Ugarte,
generála císařských vojsk, šlechtice španělského původu. Hraběnka měla velké jmění,
ale připadla jí také značná část dědictví po bratru Františku ze Žďáru. Z tohoto dědictví
přikoupila v roce 1690 Velkou Lhotu za 15 000 zlatých od Jaroslava Alexandra
Náchodského z Neydorfu a zbytek majetku věnovala na stavby na Homoli. Hraběnka žila
na zámečku v Borovnici (zbořen v roce 1972).
Jádrem celého komplexu je kostel Bolestné Panny Marie obklopený hřbitovem. Se stavbou
kostela vzniklo i monumentální schodiště, které po dlouhá léta ožívalo ruchem početných
procesí. Schodiště se 153 stupni, 16 odpočívadly, 10 velkými sochami, 14 postavami
andílků a 20 rokokovými vázami je dodnes unikátní památkou nejenom v českých zemích,
ale svou technickou náročností a velikostí ojedinělé ve střední Evropě.
Pověsti tvrdí, že byl prý na místě nynější svatyně na Homoli kdysi hrad. Tento hrad byl prý
pobořen roku 1338 kralevicem Karlem.
Podle legendy měl kostel původně stát v místech pustého hrádku Dřel na Chlumu.
Základy, které tu přes den vystavěli, prý v noci andělé nebo jiné tajemné síly přenesli
na nedalekou Homol, takže od stavby na Dřelu nakonec hraběnka upustila. Podle jiného
vyprávění hraběnka téměř každý den přijížděla ze zámku v Borovnici prohlédnout si
postup stavebních prací a na koni prý vyjížděla po hotových schodech k rozestavěnému
kostelu a zpět. Není to moc pravděpodobné, hraběnka by nehledě k jejímu náboženskému
cítění musela být velmi dobrou jezdkyní, ale zachovaly se pověsti o nebožácích, kteří
po smrti hraběnky na vlastní oči spatřili jejího ducha, jak jezdí po schodech na koni. Podle
jiné verze zase dělníci stavějící nekonečné schodiště hraběnku prokleli a její duch tady
od těch dob straší. Za měsíčních nocí je prý vidět černý kočár, ve kterém čert vozí
hraběnku po schodech dolů.
V archivech je uvedeno, že schody i kostel byly postaveny z roboty poddaného lidu
a zbytek dodala paní hraběnka ze svého. Za pouhé čtyři roky byla hrubá stavba hotova.
To se však jedná nejen o kostel, ale i schody a školu. Při stavbě nebyl žádný zručný zedník
nebo tesař. Podle zápisů docházel jeden zedník z Chocně, který řídil celkovou stavbu.
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Jinak všechny práce na stavbě chrámu i školy, roubení trámů i šindelové střechy dělali
sedláci sami.
„Kopcem“ Homol prochází katastrální hranice. Kostel a schody jsou na katastrálním území
Lhot a domy na Homoli po levé straně cesty (směrem od kostela) patří také ke Lhotům.
Domy po pravé straně cesty a domy pod schody - „Podhomolí“ jsou součástí Borovnice.
Schody v roce 1930

Schody k poutnímu chrámu Bolestné matky Boží na Homoli jsou unikátním stavebním
dílem. Boky schodiště jsou rokokové, stejně tak schody i kamenné vázy. Vnitřní šíře
schodiště je 3,30 m. Nejvyšší bod vrcholu leží 385 m n. m. Spodní průčelí schodů tvoří dva
mohutné pískovcové pilíře, vkusně zdobené vytesanými ornamenty, na každém z nich stojí
socha 2 m vysoká. Na pravé straně je socha sv. Vincence Paulánského, držícího ruku
na hlavě pacholete. Pravá ruka sochy světce je položena na srdci. Na levé straně je socha
sv. Antonína Paduánského v řeholním rouše, jak ve své náruči drží Jezulátko. Mohutnost
čela schodiště plněji vyniká tím, že je po obou stranách 2,65 m dlouhé balustrádové
vyústění úpatí schodů. Každou stranu této základny schodů doplňovala jedna pískovcová
váza a ornament (dnes bohužel obě tyto vázy chybějí a na levé straně chybí i ornament).
Schodiště je po obou stranách chráněno 70-85 cm vysokými masivními valy z pískovcových kvádrů. V kvádrech zábradlí je vytesán žlábek pro možnost zachycení rukou,
sloužící k podpoře i ochraně chodce. První mírně stoupající odpočívadlo je dlouhé 26,70 m
a je dlážděno pískovcovými kvádry. Pod tímto prvním velkým odpočívadlem bývaly dříve
jen klenuté oblouky, ty však byly při opravě v roce 1910 zazděny. Na začátku druhého
odpočívadla je na levé straně socha sv. Felixe z Valois v řádovém rouše s laní
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u nohy. Na pravé straně je socha sv. Jana z Mathy - zakladatele řádu Trinitářů (levá ruka
sochy je ulomena). Pod třetím velkým odpočívadlem (24,25 m) jsou dosud nezazděné
klenuté oblouky. Na čtvrtém odpočívadle (1,5 m) jsou sochy 175 cm vysoké - vlevo socha
sv. Vojtěcha v biskupském rouše s berlou a knihou v levé ruce a pravou rukou žehná.
Socha na pravé straně je sv. Leonard poustevník, u nohou této sochy se tulí pokorně rohaté
zvíře. Po stranách pátého odpočívadla (1,35 m) bývaly sochy dvou andílků (94 cm
vysoké), dnes již zde nejsou. Na šestém odpočívadle bývala na bočních valech dvojice váz,
tyto vázy nebyly stejné, neboť rokokový sloh nesnese jednotvárnost. A ani jedna soška
andílka nebyla stejná. Pod tímto šestým odpočívadlem se nachází malý klenutý oblouk.
Tudy byl veden dřevěným potrubím vodovod z farské louky pod Sudslavou na tvrz Závrš.
Na sedmém odpočívadle bývali opět dva andílci. Na devátém odpočívadle (1,40 m) bývala
dvojice váz, na desátém dvojice andílků (96 cm vysokých), na jedenáctém (1,28 m) dvojice
váz, na dvanáctém opět andílci, na třináctém vázy, na čtrnáctém andílci, na patnáctém
(1,80 m) dvě vázy a na šestnáctém odpočívadle bývaly opět sošky andílků. Po posledním
odpočívadle
již

po

schodů

následuje

výstupu
spodní

pěti
okraj

balustrády. Pískovcové
zdobené zábradlí balustrády
straně
pravého

je

na

lomeno
úhlu.

každé
do
Toto

zábradlí měří po každé
straně 6,75 m a po obou
stranách

bývalo

zdobeno

vždy

třemi

vázami,

dnes

opět

chybí. Na levé straně
spodní balustrády stávala socha Panny Marie
Sedmibolestné,

držíc

v nevýslovném

bolu

umučeného

Syna

Božího. Na pravé straně
stála

socha

Panny
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Marie Staroboleslavské s erbem Zárubů z Hustířan. Spodní balustrádu ukončuje sedm
elipsovitě zaoblených schodů. Horní balustráda je zhotovena z mohutných ornamenty
zdobených kvádrů v kombinaci s otvory a sloupky. Na obou stranách vstupní brány jsou
sošky andílků, které jsou již velmi sešlé. Na pravé straně horní balustrády je jedna váza a
za ní socha apoštola a evangelisty sv. Jana. Na levé straně je socha sv. Máří Magdalény.
Podle

kroniky

stály

schody o jednu grešli
více nežli chrám. Na
pravé

straně

dole

u schodů byl prastarý
hostinec.
Počet schodů a odpočívadel

byl

určen

myšlenkou,

aby

poutníci

schodech

mohli

na

pomodlit

se
celý

růženec. Schodů je tolik
kolik „Zdrávasů“ je ve
„Velkém

růženci“

(Bolestném, Radostném
a

Slavném)

s třemi

úvodními „Zdrávasy“ 153

stupňů.

Odpo-

čívadel je přesně tolik,
kolik je ve „Velkém
růženci“ „Otčenášů“ 16 stupňů.
Původní výstupní brána nad schodištěm byla vytesána do oblouku. Dnešní brána s andílky
pochází z konce XIX. století z roku 1898 (dle pamětníků). Sochařské výrobky jsou
dílenskou prací bratří Hendrichových z Litomyšle.
Na levé straně vstupní brány do chrámu se ve výklenku na kostele vyjímá vysoká socha
Ježíše Krista - drží symbol vládce duší na zemi, zeměkouli s křížem. Na pravé straně je
socha Bolestné Panny Marie. Obě tyto statue byly pořízeny v roce 1865. Přímo nad
vchodem je vytesán erb zakladatelčin, byl vyroben podle původního a osazen v roce 1994.
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Kostel má štítovité průčelí natočené netypicky severním směrem, aby dominoval okolní
volné krajině. Architektura jednolodního kostela je ranně barokní. Hladká fasáda průčelí je
členěna plochými lisenami, štít vybíhá z volutových vyzdívek. Základní kámen kostela byl
položen 12. května 1692 a kostel byl vysvěcen v roce 1696. Presbyterium, uzavřené třemi
boky šestiúhelníku má klenbu valenou s lunetami nad okny. Loď má rovněž valenou
klenbu s lunetami o třech polích. Stěny jsou rozděleny piastry a římsovím.
V severovýchodním rohu je věž, která má dvě patra. Střecha věže má tvar báně
s lucernovitou věžičkou. V přízemí věže je sakristie, v prvním patře oratoř, ve druhém
patře byly až do II. světové války tři nové zvony. Dnes je tam ten nejmenší z nich.
V presbytáři jsou barevná mozaiková okna s obrazy. Jeden znázorňuje žehnajícího Pána
Ježíše a na druhém je sv. Terezička. I další mozaikové okenní obrazy s náboženskými
motivy, byly pořízeny z darů. Nad oltářem po levé straně visí obraz Panny Marie Ústecké.
Na klenbě presbyteria je malba Neposkvrněného Početí Panny Marie. Na všech třech
polích stropní klenby v chrámové lodi jsou obrazy Zvěstování, Korunování a Navštívení
Panny Marie. V lunetách oken jsou postavy andělů s jednotlivými hesly loretánské litanie.
Nad Obloukem triumfálním je „Beránek Boží“ s korouhví, stojící na knize sedmi pečetěmi
uzavřené - po stranách jsou andělé.

Hlavní oltář byl pořízen z příspěvků dobrodinců a pochází z roku 1779. Proveden je
v barokním slohu. V ozdobné svatozáři s buclatými andílky spočívá na rozpjatých perutích
orlice rodu Žďárských ze Žďáru. V zasklené skříni bývala socha Bolestné rodičky Boží,
oděná v brokátový šat, s mrtvým svým Synem na klíně. Dnes soška ve skříni chybí, byla
zcizena. Nad touto zasklenou skříní se vznáší baldachýn, jehož oponu právě rozhrnuli
roztomilí ležící andílkové. Nad baldachýnem, v kůru andílků, je socha Boha Stvořitele.
Oltářní branky zdobí sochy velekněze Zachariáše a Arona. Na pravé straně oltáře je berla
s nápisem: „In perpetum memoriam!“ (Na věčnou paměť). Tato berla byla zde ku cti
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a chvále P. Marie na věčnou památku od jednoho pravověřícího křesťana zanechána, který
v roce 1816 ochrnul a celých pět let zůstal na tomto posvátném místě, až se uzdravil.
Původní Křížová cesta sem byla pořízena v roce 1766 děkanem Kučerou za 200 zlatých.
Nynější Křízová cesta byla pořízena v roce 1890 sudslavským kaplanem A. Kaškou.
Na pravé straně evangelického presbytáře je kazatelna empírového provedení pocházející
z roku 1815. Stříšku zdobí kříž a dva andílci držící knihu s nápisem: „Kdo z Boha jest slovo Boží slyší“. Po stranách kazatelny jsou obrazy čtyř evangelistů. Na kruchtě byly
postaveny do původní barokové skříně nové varhany roku 1916 (do té doby zde byly
mnohokrát opravované varhany pocházející z doby založení kostela). Na postranních
oltářích nacházíme sochy Josefa a Srdce Páně, v roce 1888 je pořídil sudslavský kaplan
Kaška. Původní oltáře provedené v barokním slohu jsou umístěné od roku 1888
v postranních kaplích. Pod kostelem se nachází od presbytáře až po lavice hrobka. V této
hrobce je pochována zakladatelka chrámu Tereza Eleonora z Ugarte (zemřela 30. 1. 1705),
její vnuk Norbert Záruba z Hustiřan (zemřel ve věku jeden a půl roku) a Jan z Roggendorfu
(několik dnů starý syn Arnošta z Roggendorfu). Podlahu chrámu tvoří dlažba pořízená
v roce 1913, při jejím kladení byl však zamezen přístup do hrobky. Boční vchod na pravé
straně kostela je osazen okrasnou i ochrannou mříží. Na protější straně kostela bývaly
schody na věž a na zvonici, dnes je vidět pouze obrys na fasádě kostela, kde bývaly.
Ze zvonice ve druhém patře věže vyzváněly po staletí mohutné zvony. Pořízeny byly
zakladatelkou chrámu a lil je Jan Pricovey z Mladé Boleslavi. Dne 20. října 1740
se přihnala do kraje strašná vichřice, která strhla věž kostela a ta se i se zvony skutálela
pod kopec. Zvony se však nepoškodily. Po opravě věže zde byly zvony až do roku 1805,
kdy byly sundány z obavy, že věž chrámová tuto mohutnou zátěž už neunese. Současně
byla pro ně postavena za hřbitovní zdí na pravé straně dřevěná zvonice. Tam byly zvony
až do I. světové války. Velký zvon vážil 1 000 kg a pyšnil se průměrem 110 cm. Menší
o průměru 90 cm vážil 463 kg. Dne 10. října 1916 byl rekvírován z homolského chrámu
Páně menší zvon a sanktusový zvonek. V roce 1917 byl duchovní správě na Sudslavě
doručen příkaz vojenských úřadů, aby byl velký zvon odevzdán pro válečné potřeby.
Duchovní správa zcela marně zasílala žádosti na Konservátorský úřad v Praze, na klub
českých poslanců ve Vídni a i na kabinetní kancelář Vídně, aby zvon zachránila. Veškeré
žádosti zůstaly bez povšimnutí. Dne 22. listopadu 1917 přišel na farní úřad v Sudslavě
úřední příkaz, že 23. listopadu, tedy ihned následujícího dne, přijde rekviziční komise
a velký zvon homolský odveze. Několik odvážlivců se ho pokusilo před komisí ukrýt.
Zahrabali ho do země nedaleko kostela, avšak prkna na zvonici přibili novými hřebíky.
Zachránci také nestihli zahladit hlubokou rýhu po valení zvonu v promoklé půdě, takže
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komise brzy ukrytý zvon našla, rozbila na kusy a odvezla. Za války nebylo možné pořídit
nové zvony ze zvonoviny. Farní úřad se proto postaral o náhradní zvony z oceli. Byly
pořízeny v roce 1918 a sloužily až do roku 1926, kdy byly z milodarů pořízeny tři nové
zvony o celkové hmotnosti 1 000 kg za Kčs 35 000,--. Byly lehčí nežli zvony původní
a opět umístěny na věž chrámu. Současně byla odstraněna stará dřevěná zvonice na plácku
před chrámem. Během II. světové války byly 2 zvony opět zabaveny a posloužily k výrobě
smrtonosných střel Němcům. Dnes je ve věži jediný zvon, nejmenší ze všech, který kdy
na této věži byl.
V roce 1703 byly ještě zakladatelkou kostela postaveny na hřbitově dvě kaple. V levé kapli
při příchodu po schodech byl původně obraz Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1888 sem
byl přenesen z kostela oltář z pravé strany oltáře hlavního, kde je dnes oltář sv. Josefa.
Druhá kaple na pravé straně byla původně kaplí sv. Jana Nepomuckého. Do ní byl
přenesen z kostela oltář, který byl po levé straně hlavního oltáře a na jehož místě je nyní
oltář Srdce Páně. V současné době je jeden opraven, druhý podlehl zubu času. Jako třetí
kaple vypadá kostnice. Je na východní straně kostela vlevo. Postavena byla v roce 1778,
její střecha je mansardová s valbou a na jejím hřebeni je oplechovaná věžička. Uvnitř je
prostý oltář sv. Kříže. Na věžičce visí malý zvoneček - „umíráček“, který byl v obou
válkách ušetřen rekvizice.
Na opačné straně kamenného schodiště je též brána, kterou se prochází na volné
prostranství před kostelem. Pilíře brány jsou zdobeny ornamenty a po každé straně
doplněny kamennou vázou. Na mohutném levém pilíři je velká socha klečícího
sv. Václava, v levé ruce třímá starý český prapor a pravou ruku má položenou na srdci.
Na pravém pilíři
je klečící socha
sv.

Jana

Nepomuckého.
Za zmínku stojí
i stavení stojící
na

kopečku

přímo

proti

bráně. V tomto
stavení

jsou

původní
místnosti bývalé
kaplanky.
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Kaplanka u chrámu homolského byla zbudována hraběnkou Marií z Roggendorfu v roce
1754. Byla však zrušena již v roce 1756 po prodeji panství knížeti Františku Oldřichovi
z Vchýnic. Sešlá kaplanka byla poté prodána v roce 1834 Františku Pavelkovi
se závazkem, aby v budově nové nebo opravené zřídil místnost pro kněze a stáj pro koně.
To se stalo. Tato služebnost vzala za své v roce 1920.
Větší část barokních soch ze schodiště byla ukradena v devadesátých letech dvacátého
století, stejně tak i barokní vázy z odpočívadel. V současné době zbývá jen torzo původní
sochařské výzdoby - několik soch je přímo na schodišti a několik v depozitáři. V roce 1993
byla ukradena dřevěná soška ze skleněné skříně na hlavním oltáři. Ale i v dřívějších letech
docházelo v kostele na Homoli ke krádežím. Dne 9. května 1862 v noci se oknem oratoria
vloudili do kostela zloději. Ukradli monstranci, ciborium, kalich, pacifikál, kostelní prádlo,
příkrov a dvě stříbrné korunky sošky Mariánské, kterou nevážně pohodili v sakristii
na zem. Vnikli i do kostelní hrobky. Pátrání po zlodějích bylo bezvýsledné. Způsobená
škoda činila 200 zl. V noci ze dne 5. na 6. března 1925 vloupali se neznámí pachatelé
do kostela a odcizili 6 cínových svícnů v ceně Kč 1 000,--, 11 cínových píšťal od varhan
v ceně Kč 1 000,--, 160 cm dlouhou a 7 cm silnou svíci, 1 ciborium v ceně Kč 500,--.
Vnikli do kostela postranními dveřmi, které vylomili pomocí železného kříže.
Schodiště i jeho sochařskou výzdobu v posledních desetiletích vlivem počasí
a nedostatečné údržby poznamenal "zub času". V průběhu třicátých let dvacátého století
proběhla oprava schodiště. V letech 1991-1996 probíhaly také opravy - byla zrestaurována
zadní brána s plastikami sv. Václava a Jana Nepomuckého, byly opraveny hřbitovní zdi,
vyčištěny svahy podél schodiště, zhotoveny nové omítky na kaplích, osazena kopie
kamenného erbu na průčelí kostela, osazeny kované mříže do vstupů kostela, rekonstruována vrchní balustráda s bohatou sochařskou výzdobou, rekonstruováno zábradlí schodiště,
konzervace kamenných figurálních a dekorativních prvků osazených na zábradlí schodiště,
proběhlo statické zajištění tělesa schodiště, klenby a boky schodiště byly přespárovány,
byla provedena oprava dlažby a poškozených schodů. Opravy ale nebyly úplné - stále
je potřeba provést opravu a nový nátěr venkovních fasád, včetně kamenických a
sochařských doplňků, přikročit k úpravám interiéru, kupříkladu opravit okna s vitrážovými
výplněmi a nahradit dožilá a poškozená a přikročit k restaurování historického zařízení.
Majitelem chrámu Panny Marie Sedmibolestné je římskokatolická církev. Kostel
na Homoli spadá pod Římskokatolickou farnost Vamberk. Duchovní správu farnosti vede
Mgr. Ing. Jiří Mára - farář.
V letech 2004 a 2005 byly provedeny opravy střechy, aby do kostela nezatékalo. Nejdříve
byly vyměněny a nakonzervovány trámy, oprava stála Kč 850 000,--. V roce 2006 a 2007
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byla vyměněna krytina na střeše nad lodí kostela (hliníkové šablony nahrazeny pálenou
taškou) včetně nových latí a všech klempířských prvků. Tato oprava stála celkem
Kč 1 064 000,--. Převážnou většinu těchto prostředků získala duchovní správa Poutního
kostela Panny Marie Sedmibolestné na Homoli z rozpočtu kraje a ministerstva kultury.
Část prostředků, které dostává za nájem zařízení
pro mobilní telefony na kostele, dala také duchovní
správa, bohužel chybělo ještě Kč 144 000,--.
Zadlužením

by

se

znemožnilo

pokračování

v opravách v roce 2008. Proto vyhlásila duchovní
správa, zastoupená správcem kostela Jiřím Márou,
sbírku,

veřejnou

ta

proběhla

od

15.

října

do 30. listopadu 2007. Na Veřejnou sbírku Homol
bylo vybráno celkem Kč 104 352,50.
Na jaře 2007 byla vydána turistická známka číslo
1256 - Poutní místo Homol - Borovnice.
Na

prostranství

před

kostelem na Homoli byly
v roce 2007 umístěny tři
nové lavičky a jeden
odpadkový koš. Posezení
nabízí

také

zastřešená

lavička

s

informační

tabulí o kostele a první
vzdělávací

instituci
v kraji

-

naučná

stezka

okolím potoka Brodce.
Další tři nové lavičky byly
umístěny pod homolskými
schody. Ve stínu kaštanů tak
v létě

nabízí

příjemné

posezení s výhledem na
Chlum, Borovnici a Přestavlky.
Dřevěný altán pod schody
byl postaven na podzim roku
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2006, také informační tabule (naučná stezka okolím potoka Brodce), plastická mapa a
stojan na kola je u altánu již od loňského roku.

Mše na Homoli začala již první minutu Nového roku, 31. 12. 2006 se totiž konala na
Homoli Půlnoční mše od 24.00 hod. V lednu byly mše dvě a to 14. 1. a 28. 1. (vždy
od 14.30 hod.). V únoru, březnu a ze začátku dubna byly mše v homolském kostele
zrušeny, důvodem bylo nepříznivé počasí. Pravidelné bohoslužby začaly po Velikonocích
a to 29. dubna, kdy byla zároveň jarní pouť a proto byly bohoslužby hned tři - od 8.00,
10.00 a 14.00 hod. V květnu se konaly dvě mše svaté a to v následujících dnech 13. 5.
a 27. 5. (od 14.30 hod.), další mše byly 10. 6. a 24. 6. (od 14.30 hod.), 8. 7. a 22. 7.
(od 14. 30 hod.) a 12. 8. a 26. 8. (také od 14.30 hod.). V září se konala švestková pouť
a proto se kromě mší 9. 9. a 23. 9. (od 14.30 hod.) konaly mše i na švestkovou pouť 16. 9.
a to od 8.00, 10.00 a 14.00 hod. V říjnu byly mše již opět dvě a to 14. 10 a 21. 10.
(od 14.30 hod.). Listopadové mše se konaly 11. 11. a 25. 11. (od 14.30 hod.) a v prosinci
byly mše 9. 12. a 26. 12. 2007 (od 14.30 hod.).
Brána hřbitova na Homoli je otevřena každý den v době od 8.00 do 16.00 hodin (zimní
období). Poté je uzamčena a není možné se na hřbitov dostat.
V roce 2006 byly spolu s altánem a posezením dány i další informační tabule - jedna před
altán (Příloha č. 9) a jedna před hřbitovní zeď
nalevo od vstupní brány z druhé strany kostela
(Příloha č. 10). Pod schody a na prostranství před
kostelem je informační tabule - v češtině, němčině
a angličtině (viz obrázek). Tabule s tímto textem
je zde již od roku 1992, nedávno byla tabule
vyměněna za novou a byly přidány fotografie.
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Škola na Homoli
Současně se stavbou kostela na Homoli byla započata hraběnkou Terezií Eleonorou stavba
první české školy v tomto kraji. Nacházela se hned vedle kostela a vznikla v roce 1692 pro
žáky z okolních vesnic - Borovnice, Malá a Velká Lhota, Polom, Sudslava, Seč, Turov,
Hájek, Skrovnice, Homol a Závrš. Prostředí školní místnosti bylo skromné. V jednotřídce
stála skupina lavic, stůl s dubovou deskou a židlí pro učitele, tabule a u ní silné lískovce.
Světlo sem pronikalo třemi malými okénky a v zimě se topilo v peci. Děti docházely za
špatného počasí jen těžko a v době sezónních prací musely pomáhat doma rodičům.
Prvním učitelem této školy byl Matěj Slavník ze Žamberka, který zde působil do roku
1714, kdy na jeho místo nastupuje Karel Antonín Štěpánský, jehož povinností bylo: „... že
předně služeb Božích při novém chrámu Páně na Homoli pilen bude, dále dítky sobě
svěřené a k učení dané literárnímu umění pilně bude cvičiti, s poddanými o funuse mírně
nakládati, jakož i služeb božích při chrámu Páně Sudslavském pilen bude a bez dovolení
vrchnosti na žádnou dalekou cestu se nevydá a všechny věci na něho přináležející bedlivě a
pilně bude vykonávati tak, aby milostivá vrchnost s ním spokojena býti mohla. Což, když
se od něho všecko stane a vyplní, služby neb platu ročního jako deputátu míti bude, jakž
následuje: Peněz hotových - 15 fl./yl., pšenice - 1 strych, žita - 8 strychů, ječmene 1 strych, hrachu - 3 věrtele, prosa - 1 věrtel, soli - 3 věrtele, piva - každou várku 2 vědra a
dříví dělaného - 3 sáhy, později 4 sáhy“.
Učitelé školy na Homoli - Matěj Slavník (1692-1714), Karel Ant. Štěpánský (1714-1724),
Václav Dvořáček (1724-1736), Mikuláš Vokurka (1736-1748), Jan Schisler (1748-1757),
Frant. Školník (1757-1783) a Frant. Plocek (1783-1791).
Na Sudslavě se začalo vyučovati až v roce 1791 a ve Velké Skrovnici roku 1792. Škola na
Homoli vedle kostela stávala až do roku 1792. Škola třikráte vyhořela a po třetím požáru,
po staletém trvání byla škola z Homole přeložena na Sudslavu. Od té doby chodili žáci
z Malé Lhoty do školy na Sudslavu a z Velké Lhoty do Chlen.
V současné době na pravé
straně

kostela

stavení.

vidíme

Je nízké, kryté

zčásti taškami a z části
lepenkou.

V místnosti

5,25 m dlouhé a 4,70
široké

se

třemi

bývala

původní

okny
školní

místnost.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Malá Lhota - letecký snímek

- 125 -

Příloha č. 2: Velká Lhota - letecký snímek
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Příloha č. 3: Malá Lhota - čísla popisná
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Příloha č. 4: Velká Lhota - čísla popisná
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Příloha č. 5: Homol - čísla popisná
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Příloha č. 6: „Hájovna“ - číslo popisné
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Příloha č. 7: Mapa z roku 1836-1852
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Příloha č. 8: Plastická mapa - Lhoty u Potštejna
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Příloha č. 9: Informační tabule u altánu pod homolskými schody
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Příloha č. 10: Informační tabule nalevo od vstupu na hřbitov na Homoli
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Příloha č. 11: Mapa - potoky
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Příloha č. 12: Katastrální území Lhoty u Potštejna
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Seznam zkratek:
č. p. - číslo popisné
ČČK - Český červený kříž
DIČ - Daňové identifikační číslo
DPH - Daň z přidané hodnoty
DSO - Dobrovolný svazek obcí
IČO - Identifikační číslo organizace
MS Podháj - Myslivecké sdružení Podháj
SDH - Sdružení dobrovolných hasičů
SJM - Společné jmění manželů
SOŠ - Střední odborná škola
SOU - Střední odborné učiliště
SRPD - Sdružení rodičů a přátel školy
SŠ - Střední škola
TTC - Table tenis club
ÚSKP - Ústřední seznam kulturních památek
VOŠ - Vyšší odborná škola
ZŠ a MŠ - Základní škola a mateřská škola
ZUJ - Základní územní jednotka
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Seznam použitých zdrojů:
100 let školy ve Lhotách u Potštejna, 1978.
Hrušková Marie, Ludvík Bedřich - Paměť stromů. Praha: Mladá Fronta, 2006.
http://brodik.wz.cz
http://www.mapy.cz
http://monumnet.npu.cz
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http://oredo.cz
http://wwwinfo.mfcr.cz
http://www.velovitsport.cz
http://www.zslhoty.estranky.cz
Kosina E. Památná Homol a Okolí - Dějiny, pověsti a popis pozoruhodného kraje. Choceň:
Tiskem a nákladem autora a knihtiskárny“LOUTKÁŘE“, spol. s r. o. v Chocni, 1937.
„Kronika“ z let 1980-1987.
Lhotecké školní listy z roku 2007.
Lhoty u Potštejna - Vydáno při příležitosti 100 let založení SDH Lhoty u Potštejna, 1994.
Obraz v kostele na Homoli - obrázky znaků Malé a Velké Lhoty.
Pamětní kniha obce Malé Lhoty z let 1923-1940.
Pamětní kniha obce Velké Lhoty z let 1928-1950.
Podklady z Obecního úřadu - účetní výkazy, inventurní seznamy, zápisy z veřejného
zasedání obecního zastupitelstva, územní plán a podobně.
Vlastní fotografie.
Děkuji všem, kteří mi při psaní této kroniky velmi pomohli. Jsou to zejména Dagmar
Bachmanová, Dana Dědková, Milan Dědek, Miloslav Jireš, Josef Matějus, Libor
Provazník, Jan Růžička, Jiří Vavruška a Pavel Zářecký.
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DVD
Na tomto DVD je kronika v elektronické podobě, fotografie a některé zdroje v elektronické
podobě.
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