Pouť a fotbalový zápas
V neděli 13. dubna 2008 se ve Lhotách
a na Homoli konala pouť. Na návsi ve Lhotách byly dětem k dispozici tyto atrakce skákací slon, malý kolotoč a trampolína.
Také zde byl jeden stánek s hračkami pro
děti. Na Homoli bylo stánků více - tři
stánky s perníky a sladkostmi, jeden stánek
s hračkami a jeden stánek s oblečením.
Při příležitosti pouti místní „sportovci“
uspořádali

fotbalový

zápas

„Sparta

-

Slavia“, který skončil vítězstvím pro Slavii
9:4. Diváci se mohli na hřišti občerstvit
klobásami, uzenou či pečenou krkovicí,
špízy, kuřecími steaky, pivem i nealkem.
Počasí bylo vynikající a sportovce přišla
podpořit spousta diváků.
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Slavia - horní řada zleva: David Matějka (Koldín), Josef Šalda (Polom), Michal Vavruška (Lhoty),
Pavel Novák (Chleny), Michal Tschöpl (Přestavlky), Kamil Matějka (Rájec). Dolní řada zleva:
Miloslav Jireš (Borovnice), Petr Bečička (Lhoty) a Leoš Matějus (Borovnice).
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Setkání harmonikářů na Homoli
Celkem 37 účinkujících

vystoupilo

se

svými písněmi na druhém ročníku Poutního
setkání harmonikářů,
které se uskutečnilo
v neděli 13. dubna
2008

na

Homoli.

Ve 14.00 hod. někteří
účinkující

zahráli

a zazpívali při bohoslužbě

v kostele

Panny Marie Sedmibolestné, která byla jednou ze tří mší homolské poutě. Ranní mše svatá se konala
od 8.00 hod. a od 10.00 hod. se konala dopolední mše svatá.
Po skončení odpolední bohoslužby se všichni přesunuli na sál pohostinství v Přestavlkách,
kde setkání pokračovalo. Každý
harmonikář zde zahrál tři skladby.
Na sále se hrálo téměř do dvaceti
hodin a přišlo více jak 200 návštěvníků. Každý z účinkujících obdržel
hrneček

s motivem

Homolských

harmonik, pamětní list a někteří
z nich přislíbili již nyní účast
na příštím ročníku.
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Čarodějnice
Ve středu 30. dubna 2008 se za tělocvičnou konalo pálení čarodějnic.
Už

od

čtyř

hodin

odpoledne

se scházeli lidé, nejdříve děti
s rodiči a pak i samotní dospělí.
Děti

šly

nejdříve

s některými

maminkami a Evou Myšákovou,
která se starala o zabavení dětí,
na výpravu za pořízením proutků
na opékání buřtů. Po procházce dostalo každé dítě zdarma buřt a na ohýnku si je opekly.
Potom s Evou Myšákovou hrály ještě spoustu her. Před osmou hodinou došlo k zapálení
ohně. K jídlu se mohli účastnící dát grilovaná kuřecí stehna, grilované makrely, uzené
klobásy a uzenou krkovici. K pití bylo víno, limonády, voda a hlavně pivo - toho se
vytočily čtyři padesátilitrové sudy. Počasí bylo přímo vynikající a i díky tomu se sešla
spousta lidí.
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Výlov rybníka ve Velké Lhotě
V sobotu 10. května 2008 se od sedmi hodin
ráno konal výlov velkolhoteckého rybníka.
Pavel Zářecký již od středy vypouštěl vodu
z rybníka, v sobotu se vypouštění ještě
urychlilo a výlov začal. První ryby se začaly

lovit asi v osm hodin a za hodinu již byly
ryby vyloveny. Velké ryby byly prodávány
a malé vraceny zpátky do rybníka nebo
odvezeny do chovných rybníků pana Karla
Jeníčka, který do obecního rybníku poskytuje část násady. Z rybníka byly vyloveny tyto
druhy ryb: kapr, amur, štika, lín, tolstolobik, karas, okoun, střevlička, jesen. Ryby byly
prodávány za Kč 50,--/kg a celkem se prodalo 53 kusů. Průměrná váha prodávaných kusů
činila asi 2,5 kg. Celkem se za ryby vybralo Kč 7 136,--. Do rybníka se vrátilo 141 kaprů,
5 štik, 2 tosltolobici, 3 amuři, 4 jeseni. Po jedenácté hodině byl výlov ukončen. Všichni
zúčastnění byli s výlovem a množstvím ryb velmi spokojeni.
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Sraz Lhot a Lehot
První červencový víkend se konal XXVIII.
Sraz Lhot a Lehot. Ten letošní byl na Slovensku

v Žilinskej

Lehote.

Za

Lhoty

u Potštejna se ho zúčastnilo třináct osob:
Lukáš Bečička, Libor Hájek, Ivana Horská,
Lukáš Horský, Pavlína Junková, Jaroslav
Lédr, Martin Morávek, Tomáš Morávek,
Libor

Provazník,

Simona

Ochocová,

Radomír Palán, Andrea Šedová a Michal
Vavruška. Nejednalo se pouze o lhoťáky,
ale i o přítele či přítelkyně lhoťáků
a o kamarády. Naše Lhota byla zaregistrována v pátek kolem sedmnácté hodiny
jako třicátá Lhota. Celkem na sraz dorazili
zástupci z 52 slovenských a českých Lhot
či Lehot. V sobotu se v jedenáct hodin
dopoledne konalo tradiční setkání zástupců Lhot a v jednu hodinu se konal tradiční průvod
všech Lhot obcí Žilinská Lehota. Každá Lhota byla představena a předstoupila na pódium.
V pátek i v sobotu byl bohatý kulturní program. V sobotu navečer navíc pořadatelé příštího
srazu - Řešetova Lhota z náchodska udělali pro všechny krásné překvapení. Pozvánky
na příští sraz doletěl „doručit“ balón, ze kterého pozvánky dolétli téměř ke každému
návštěvníkovi.

- 69 -

Matrix M. V. Rallye Kostelec
nad Orlicí 2008
Soutěž pořádaná v rámci Rallye
Cupu 2008 byla slavnostně zahájena
na Palackého náměstí v Kostelci
nad Orlicí 1. srpna 2008.
Soutěžící byli z České republiky,
Polska, Slovenska a Rakouska.
Celkem soutěžilo 52 týmů.
Již v pátečním podvečeru
soutěžící absolvovali dva
měřené

úseky

(rychlostní
a

RZ2.

RZ1

zkouška)
Trasa

první

rychlostní zkoušky vedla
přímo městem a druhý
měřený

úsek

vedl

za vlakovým nádražím
a pokračoval na Suchou Rybnou přes
Kosteleckou Lhotu zpět do Kostelce.
V sobotu 2. srpna - druhý soutěžní den
absolvovaly posádky čtyři měřené
úseky (dva starty v Kostelci nad Orlicí
(RZ3 a RZ4) a dva starty ve Lhotách

u Potštejna). Trať vedla přes obce
Suchá Rybná, Vrbice, Chlínky
a Chleny. V průběhu dne se na trati
několikrát

představil

Tomáš

Tomeček v dakarské Tatře. Start
předjezdců

ve

Lhotách

začal
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ve 13.15 hod., start 1. posádky do RZ5 začal v 13.30 hod. a v 15.00 hod. startovala
1. posádka do RZ6. Závodníci po dojezdu do Kostelce jeli zpět do Lhot přes Doudleby,
odbočku k Potštejnu a Prorubu zpět do Lhot. Trať od lhotecké školy až do Chlen byla kvůli
závodu úplně uzavřena. Závod sledovalo okolo trati mnoho diváků.
Trasa závodu:
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Rozloučení s prázdninami
V sobotu 30. srpna 2008 se odpoledne
na hřišti konalo Rozloučení s prázdninami.
Pro děti byly nachystány dvě trasy - pro
mladší a pro starší děti.
Starší děti se rozdělily do skupinek
po čtyřech a vydaly se podle fáborků
do

Velké

Lhoty,

pak

přes

Loučky

k Horákovu buku a okolo salaše na hřiště.
Po cestě na stromech děti nacházely čísla
s písmenky. Pod písmenem byla otázka
s odpovědí ano a ne a k nim šipky
se směrem kudy mají dál jít. Asi sto metrů
byly fáborky na obě strany a pak špatná
trasa skončila. U každé otázky děti
dostaly písmenko, ze kterých na konci
musely složit slovo.
Mladší děti šly s Evou Myšákovou
a s některými maminkami pod Homol,
na Závrš a zadem homolskou cestou
zpátky

na

hřiště.

absolvovaly několik

Děti

po

her -

cestě
skákaly

panáka, přelézaly po laně, hledaly
kousky puzzle a skládaly ho apod..
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U hospody bylo pro všechny nachystáno občerstvení.
Potom

byly

pro

děti

přichystány na hřišti ještě
další soutěže - přetahování
lana, ponožková válka, běh,
apod..
pro

Na

všechny

závěr

byla

zúčastněné

děti připravena tombola.
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Spanilá jízda mopedů
V Borovnici se v sobotu 30. srpna 2008 uskutečnil třetí ročník Spanilé jízdy mopedů a opět se ho
zúčastnilo několik lhoťáků. Nejdříve se jela
spanilá jízda, asi čtyřicetikilometrový okruh, ten se
do celkového pořadí nepočítal. Poté proběhly čtyři
soutěže: 1. jízda zručnosti (na čas), 2. 15 m jízda
s pevným startem (na čas), 3. výměna svíčky
v motoru (na čas) a 4. zatloukání hřebíků dutým
Martin Růžička

kladívkem (počet úderů).

Za Lhoty soutěžili Martin Růžička (6. místo), Radomír Palán (11. místo) a Vladimír Beneš
(23. místo). Celkem se soutěží zúčastnilo 24 jezdců včetně jedné ženy. Disciplínu 15 m
jízda s pevným startem - sprint vyhrál Martin
Růžička a druhý byl Vladimír Beneš. Bohužel
v ostatním disciplínách se již lhoťákům tak
nedařilo.
Celkovým
vítězem
stal

se

Lukáš

Bečička
z Borovnice.

Vladimír Beneš
Radomír Palán
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Polomské okruhy
Již 9. ročník závodu "Polomské okruhy"
přivítal na svém startu v neděli 7. září
2008 celkem 61 závodníků. Čekaly
na ně velmi náročné okruhy. Jeden
okruh měřil 8,5 kilometrů a začínal
na kopci v Prorubech a dále vedl přes
Polom

a

Lhoty

u

Potštejna

zpět

do Prorub. Celkem bylo sedm kategorií.
Kategorie Žáci a žačky (0 - 14 let)
se zúčastnil pouze jeden závodník Kryštof Voňka (čas 48.33 min.),
v této kategorii se jely pouze tři
okruhy.

V kategorii

Junioři

a Juniorky (15 - 18 let) byli tři
startující a zvítězil Radek Beneš (čas
1 hod. 55.39 min.) - jelo se sedm
okruhů. Kategorie Ženy (19 a více
let) se zúčastnily tři závodnice a vyhrála
Jana Kryptová (1 hod. 20.42 min.) - jely
pět okruhů. V kategorii Veteráni I.
(40 - 49 let) startovalo deset mužů
a zvítězil Petr Zajíc s časem 1 hod.
18.20 min. - jeli pět okruhů. Kategorie
Veteráni II. (50 - 59 let) se zúčastnilo
sedm mužů a zvítězil Jiří Voňka (1 hod.
18.27 min.) - jelo se pět okruhů.
Kategorie Veteráni III. (60 a více let)
byla zastoupena pěti startujícími, kteří
jeli pět okruhů. Vítězem se stal Břetislav
Pučan s časem 1 hod. 23.54 min.
V kategorii Muži (19 - 39 let) zvítězil
Roman Šťastný (čas 1 hod. 45.08 min).
V této kategorii startovalo třicet dva
soutěžících, kteří jeli sedm okruhů.

- 75 -

Zakončení cyklosezóny Okruhu Brodec
Tradiční ukončení sezóny na Okruhu Brodec
se konalo v sobotu 11. října 2008. Startovalo
se ve 13.00 hod. před hospodou na Polomi.
Celý brodecký okruh byl dlouhý asi 22 km
a z Polomi vedl přes Proruby, Vrbici, Svídnici, Krchleby, Borovnici a Lhoty u Potštejna
do Chlen. Ve chlenské hospodě bylo závěrečné ukončení. Průjezd cyklookruhem byl libovolný a umožňoval hvězdicovou jízdu.
Zřejmě start v nejvyšším položeném místě trasy
nepřilákal na “startovní čáru” tolik cyklistů,
jako minulý rok. Během trasy se však jejich
počet zvyšoval a objevili se mezi nimi i dva
turisté. Na startu obdržel každý cyklista nebo
pěší turista kartu, na kterou se snažil získat
razítka z kontrolních stanovišť. Kontrolních stanovišť bylo celkem 10 a byly rozmístěny takto:
Chleny - náves; Krchleby - studánka Brumbárov; Přestavlky - cyklozastávka pod břízou;
Borovnice - hasičská zbrojnice; Homol - altán
pod schody; Lhoty u Potštejna - náves - obchod
potravin; Polom - před pohostinstvím; Proruby cyklozastávka pod Černou skálou; Vrbice - rozhledna a Svídnice - u požární nádrže. Minimální
počet tří razítek byl v cíli odměněn bonusem
v hodnotě Kč 30,--. Tento bonus bylo možné přeměnit v cíli na drobné občerstvení.
K poslechu zde na harmoniku a kytaru zahráli a zazpívali Petr Šimáček a Dana Sokolová.
Následovalo vyhodnocení celého odpoledne.
Každý obdržel kalendář na rok 2009 s cyklomapou Brodce a cyklolékárničku. Nejmladší
cyklista byl spolu s několika dalšími odměněn
přilbou na kolo, světly nebo hustilkou,
nejstarší

pak

obdržel

batoh.

Počasí

mimořádně přálo a odpoledne bylo velmi
vydařené.
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Volby konané 17. - 18. října a 24. - 25. října 2008
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 - konaly se volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR. Ve Lhotách bylo zapsáno v seznamu voličů 230 voličů. Volební místnost byla v tělocvičně ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna.
Předsedkyní okrskové volební komise byla Ivana Horská, místropředsedkyní Eva Myšáková, členy Blanka Břečťanová, Václav Pelda a zapisovatelkou Dana Dědková. Pan Václav
Pelda byl jediný zástupce za politickou stranu (Komunistická strana Čech a Moravy),
ostatní politické strany neměly zájem vyslat do lhotecké volební komise své zástupce.
Do zastupitelstva kraje přišlo ve Lhotách volit 85 voličů volební účast 36,96 %, počet platných hlasů byl 79.
Vítězem se ve Lhotách stala Česká strana sociálně
demokratická s 30 hlasy (37,97 %), druhá byla Občanská demokratická strana s 21 hlasy
(26,58 %), třetí SNK Evropští demokraté s 10 hlasy (12,66 %), čtvrtá Komunistická strana
Čech a Moravy s 9 hlasy (11,39 %), pátá byla Koalice pro Královéhradecký kraj se 3 hlasy
(3,80 %), šestá až sedmá byla Volba pro kraj se 2 hlasy (2,53 %) a Strana zelených také se
2 hlasy (2,53 %), po jednom hlase získali Nezávislí (1,27 %) a Dělnická strana - za zrušení
poplatků ve zdravotnictví (1,27 %). Další kandidující strany nezískaly ani jeden hlas Strana zdravého rozumu, Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa,
SDŽ - Strana důstojného života a Volte Pravý Blok - www.cibulka.net.
Celkovým vítězem se v Královéhradeckém kraji stala Česká strana sociálně demokratická
s 31,95 % (57 351 hlasů), na druhém místě byla Občanská demokratická strana s 24,34 %
(43 688 hlasů), třetí místo obsadila Komunistická strana Čech a Moravy s 13,47 %
(24 189 hlasů), čtvrtá byla Koalice pro Královéhradecký kraj s 7,68 % (13 794 hlasů), pátí
se umístili SNK Evropští demokraté s 6,03 %
(10 824 hlasů), šestá byla Volba pro kraj s 4,96 %
(8 899 hlasů), sedmá skončila Strana zelených
s 3,97 % (7 133 hlasů), osmí byli Nezávislí
s 3,57 % (6 403 hlasů), deváté místo obsadila strana
Volte Pravý Blok - www.cibulka.net s 1,28 %
(2 304 hlasů), desátá byla Dělnická strana - zrušení
poplatků ve zdravotnictví s 1,02 % (1 838 hlasů),
jedenácté místo obsadila SDŽ - Strana důstojného
Libor Hájek

života s 0,81 % (1 459 hlasů), dvanáctá byla Strana
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zdravého rozumu s 0,64 % (1 145 hlasů) a na posledním místě se umístilo Sdružení
pro republiku - Republikánská strana Československa s 0,28 % (495 hlasů). Volební účast
v Královéhradeckém kraji byla 41,72 % a bylo odevzdáno 179 522 platných hlasů
(96,96 % z celkového počtu odevzdaných hlasů).
Do Senátu Parlamentu ČR přišlo volit 86 voličů volební účast 37,39 %, počet platných hlasů byl 81.
Do Senátu kandidovalo v obvodu č. 48 - Rychnov
nad Kněžnou celkem šest kandidátů. Nejvíce - 42 hlasů získal JUDr. Miroslav Antl
(51,85 %) - za stranu Česká strana sociálně demokratická, druhá byla dosavadní senátorka
Ing. Václava Domšová se 17 hlasy (20,99 %) - SNK Evropští demokraté, třetí byl
Mgr. Vladimír Benák se 14 hlasy (17,28 %) - Občanská demokratická strana, čtvrtý byl
Bedřich Chasák s 5 hlasy (6,17 %) - Komunistická strana Čech a Morava, pátá byla
MUDr. Drahomíra Peřinová se 2 hlasy (2,47 %) - KDU-ČSL a poslední Ing. Jiří Syrový
získal 1 hlas (1,24 %) - SDŽ-Strana důstojného života.
V obvodu Rychnov nad Kněžnou získal nejvíce hlasů JUDr. Miroslav Antl - 43,84 %
(17 145 hlasů), druhá byla Ing. Václava Domšová s 18,96 % (7 417 hlasů), třetí
Mgr. Vladimír Benák s 14,89 % (5 824 hlasů), čtvrtá byla MUDr. Drahomíra Peřinová
s 10,74 % (4 201 hlasů), pátý se umístil Bedřich Chasák s 9,15 % (3 578 hlasů) a nejméně
hlasů získal Ing. Jiří Syrový - 2,42 % (947 hlasů). Volební účast v rychnovském obvodu
byla 41,33 % a počet platných hlasů byl 39 112 (93,41 % 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
(Antl a Domšová).
V pátek 24. října od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 25. 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 230 voličů.
Ve 2. kole voleb do Senátu přišlo ve Lhotách volit 73 voličů - volební účast 31,74 %, počet
platných hlasů byl 73. Vítězem se stal JUDr. Miroslav Antl s 48 hlasy - 65,75 %
a Ing. Václava Domšová získala 25 hlasů - 34,25 %. Celkovým vítězem se v obvodu č. 48
- Rychnov nad Kněžnou stal JUDr. Miroslav Antl s celkovým počtem hlasů 17 642
(59,60 %). Volební účast v rychnovském obvodu byla 29,05 % a počet platných hlasů byl
29 598 (99,72 % 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 kraje 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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Čerti
V pátek 5. prosince 2008 chodil po vesnici Mikuláš s čerty a andělem. Role Mikuláše
se ujal Michal Vavruška, anděl byla Hana Dědková a za čerty se převlékly Lukáš Horský,
Martin Morávek a Radomír Palán. O čertovskou návštěvu projevilo zájem jedenáct rodin.
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Silvestrovský fotbalový zápas Sparta - Slavia
Ve středu 31. prosince 2008 se uskutečnil již druhý ročník silvestrovského fotbalového
zápasu „Sparta - Slavia“. Již v úterý Petr Bečička, Libor Hájek, Miloslav Jireš a Michal
Vavruška pomocí pilin
nalajnovali hřiště.
Ve středu bylo počasí
slunečně mrazivé, ale
foukal nepříjemný vítr.
Hrálo se 2 x 30 minut
s

patnáctiminutovou

přestávkou. Na každé straně hrálo pět hráčů plus brankář. Rozhodčím byl Martin Růžička.
Hráči byli nejen ze Lhot, ale i z několika okolních obcí - Borovnice, Přestavlky, Rájec,
Koldín, Kostelecká Lhota, Vamberk a Choceň. Trenérem Sparty byl Ladislav Matějka
a hrajícím trenérem Slavie Michal Vavruška. Manažera Spartě dělal Libor Hájek a Slavii
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Miloslav

Jireš.

Za družstvo Sparty
nastoupilo

jede-

náct hráčů a za
družstvo

Slavia

deset. Hráči Slavie
nastoupili
vých

v no-

červenobí-

lých dresech. Hráči
se začali scházet
již v 9.00 hod. a samotný zápas začal v 10.00 hod.. V první polovině nepadl žádný gól,
ale ve druhé polovině se podařilo Slavii vsítit dva góly. Úspěšnými střelci byli Jan Sládek
a Jaroslav Matějka. Zápas tedy skončil s výsledkem Sparta - Slavia 0:2. Nejlepším hráčem
byl vyhodnocen David Matějka. Hrálo se slušně, bez udílení žlutých a červených karet.
Během celého utkání byl divákům i hráčům podáván na zahřátí čaj s rumem. Diváků
se i přes mrazivé počasí sešlo asi třicet.
Po zápase proběhla ještě střelba na zavěšenou láhev šampaňského ve fotbalové brance.
Z každého družstva kopalo na láhev šampusu deset hráčů, pouze dvěma (Jan Sládek
a Michal Vavruška) se povedlo láhev trefit. Úspěšní střelci byli z družstva Slavie, takže
celkový výsledek střelby na šampus byl Sparta - Slavia také 0:2.

Horní řada zleva: Jaroslav Matějka (Rájec), Miroslav Poláček (Chleny), Michal Tschöpl (Přestavlky),
Michal Vavruška (Lhoty), Kamil Matějka (Rájec), Petr Bečička (Lhoty) a Josef Černý (Přestavlky).
Dolní řada zleva: Jan Sládek (Borovnice), Miloslav Jireš (Borovnice) a David Matějka (Koldín).
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