Základní škola a Mateřská škola
Ve školním roce 2007-2008 navštěvovalo mateřskou školu 21 dětí a ve škole se vzdělávalo 68 žáků.
Od listopadu 2007 jezdili žáci prvního stupně i děti z mateřské školky na plavecký výcvik
do Ústí nad Orlicí. Plavecký výcvik byl zakončen v lednu 2008 rozdáním mokrých
vysvědčení s obrázkem.
Druhý lednový týden vyrazili žáci druhého
stupně na lyžařský výcvik do Zdobnice
v Orlických horách na chatu Slunečná.
Společně s panem učitelem Havlem, paní
učitelkou Bubnovou a Pinkasovou si všichni
pořádně užili závodů ve sjezdu, slalomu,
v běhu na lyžích, soutěží a her venku
i v chatě.
V pátek 18. ledna se konal tradiční
rodičovský ples v Mostku. Žáci si
pod vedením paní učitelky Florianové
připravili

předtančení

na

hudbu

B. Smetany - Luisina polka a moderní
skladbu „Bomba. Toto předtančení
předvedli tanečníci také na plesech
v obcích Sudslava a Polom.
V úterý 29. ledna se konal zápis žáků
do prvního ročníku. Zapsat se přišlo
jedenáct budoucích prvňáčků.
Ve čtvrtek 21. února navštívili mateřskou školu herci s divadelním představením „Jejda
Ferda“, kde si děti mohly samy zahrát malé role. Toto představení zhlédly i děti prvního
až třetího ročníku základní školy.
V pondělí 11. února navštívili žáci 5. - 9. ročníku volný cyklus reportáží o zajímavých
zemích, nazvaný Planeta Země 3000.
V pátek 22. února se konalo v Kostelci nad Orlicí Okresní kolo v přehazované dívek
pro 8. - 9. ročníky. Lhotecké družstvo skončilo na 7. místě z deseti zúčastněných.
V únoru začal svoji činnost zdravotnický kroužek, ve kterém se žáci 3. ročníku
pod vedením paní učitelky Šaldové naučili, jak mají správně ošetřit nejen drobná poranění,
ale také popáleniny, zlomeniny, bezvědomí a krvácení. Jak správně obvázat obinadlem
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či pouhým šátkem, a jak si poradit v životně důležitých situacích. Své znalosti žáci
rozvinuli v 6. ročníku, kde se pod vedením paní učitelky Bubnové zdokonalili v získaných
znalostech a schopnostech.
První březnové pondělí se žáci 2. stupně zúčastnili přednášky pana Daniela Richtra, který
jim přiblížil nejstarší dobu kamennou.
V úterý 4. března navštívily ve Vamberku školkové děti a žáci
1. - 5. ročníku ZŠ pohádkové divadelní představení „S čerty
nejsou žerty“.
Na začátku března proběhlo školní kolo Miss panenka.
Zúčastnilo se ho 14 soutěžících a absolutním vítězem se stal žák
4. ročníku Daniel Peňáz (se svou maminkou).
V Rokytnici v Orlických horách se konalo Okresní kolo žáků
8. a 9. ročníků v sálové kopané. Z celkového počtu osmi
družstev si to lhotecké dovezlo krásné třetí místo.
Ve čtvrtek 13. března zavítali žáci II. stupně do Hradce Králové na jednodenní exkurzi.
V rámci projektu Svět 2008 zhlédli v kině Centrál projekci tří filmů, poté navštívili
hradecké muzeum s expozicí Škola dříve.
V úterý 18. března 2008 od 7.05 hod. do 16.30 hod.
proběhl Den otevřených dveří.
Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili Okresního kola
v halové kopané, konané 18. března ve Voděradech.
Do turnaje bylo přihlášeno osm družstev, lhoťáci
skončili na sedmém místě.
Žáci pátého a šestého ročníku se zapojili do soutěže
„Video pohlednice z našeho města“ - cílem soutěže
bylo představit na videokazetě nebo DVD svoje město
či vesnici v anglickém jazyce. Do soutěže bylo zasláno
celkem 16 video pohlednic z celé České republiky,
ta lhotecká se umístila na výborném šestém místě.
Poslední březnový den proběhlo ve školce „odemykání lesa“
- děti si vyrobily klíč k odemykání a vyrazily k lesu.
V dubnu se konala ukázka živých dravců ze záchranné
stanice. Paní ošetřovatelka seznámila školkové i školní děti
s dravci - jak kterého získala, čím ho krmí, kolika let
se dožívá i jak poskytnout dravci pomoc, když ho objeví
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zraněného v přírodě. Největším zážitkem bylo pro děti nošení dravců na sokolnické
rukavici. Nejvíce se líbil puštík Rozárka, výr Bubáček, krkavec Berta, sova pálená
Štěpánka i orel.
V pátek 25. dubna přijelo do školky maňáskové divadlo Sluníčko se třemi krásnými
pohádkami: „Hrnečku vař“, „O zlaté rybce“ a „O Smolíčkovi“. Toto představení zhlédli
i žáci 1. - 3. ročníku.
V rámci „Dne Země“ se 8. dubna žáci
a žákyně II. stupně vydali na pravidelné
jarní čištění schodů na Homoli. Celé schody
i s dlouhými odpočívadly očistili od mechu,
jehličí a prachu.
V pátek 25. dubna se v Jičíně konalo
Krajské kolo ve stolním tenise, kam
se probojovali Jiří Holubec, Jakub Smutný,
Jiří Marek a Petr Horáček po vyhraném okresním kole v listopadu v roce 2007. Lhoťáci
přivezli skvělé druhé místo.
Na konci dubna se žáci 4. a 5. ročníku
vypravili na dopravní hřiště do Rychnova
nad Kněžnou, kde napsali test a poté
absolvovali zkoušku zručnosti v jízdě
na kole po křižovatkách a kruhovém
objezdu

na

dopravním

hřišti.

Všem

zúčastněným se podařilo získat průkaz
cyklisty.
Žáci se zapojili do projektu s názvem „Probuzení jara“, jehož cílem bylo získat informace
o stromech a jejich životě a v konečné fázi vysázet „les“ z vlastnoručně vypěstovaných
stromků. Žáci 1. a 2. ročníku měli spoustu času na to, aby ze semínek borovic vypěstovali
malé stromky do jejich „lesíka“. Do tohoto projektu bylo v dubnu zapojeno 244 škol přibližně 10 000 dětí. Na tento projekt navázali žáci 3., 4. a 5. ročníku dalším projektem,
který se uskutečnil 2. května pod názvem „Les“. Žáci se vydali do lesa pod Homol
a na Chlum, cestou poznávali stromy, keře a květiny. Pomocí buzoly se učili orientovat
v terénu a odhadovali vzdálenosti. Ani žáci 1. a 2. ročníku nezaháleli a vydali se do lesa
za poznáváním rostlin a živočichů. Žáci II. stupně se v rámci projektu „Les“ zaměřili
na porovnání a rozlišení jehličnatého a listnatého lesa. Zajímavou tečkou za příjemně
prožitým dnem byla ukázka výcviku loveckých psů.
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V pondělí 5. května skončil sběr starého papíru. Celkem bylo vybráno 3 420 kg. Průměr
kg na žáka činil 38 kg. Nejvyšší průměr kg na žáka měla devátá třída - 67,22 kg. Do sběru
se zapojily i děti ze školky.
V dubnu se konaly přijímací zkoušky na střední školy a střední odborná učiliště: Hana
Černá (Střední škola stavební Vysoké Mýto - obor stavebnictví), Radka Cvejnová (Střední
odborná škola Kostelec nad Orlicí - obor agropodnikání), Kateřina Krejčíková (Střední
pedagogická škola Litomyšl - obor pedagogické lyceum), Petra Strnadová (Střední
odborné učiliště Lanškroun - obor kadeřník), Jiří Holubec (Střední odborné učiliště Ústí
nad Orlicí - obor autotronik), Petr Horáček (Střední škola - Podorlické vzděl. centrum
Dobruška - obor mechanik-seřizovač), Jiří Marek (Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí
- obor informatika v ekonomice), Jakub Smutný (Střední škola stavební Vysoké Mýto obor stavebnictví) a Jaromír Starý (Průmyslová střední škola Letohrad - obor nástrojař).
Již druhým rokem se žáci a pracovníci školy zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus, který
výtěžek používá pro dětské pacienty onkologických a transplantačních oddělení. Nákupem
Smajlíků a Sidusáčků bylo zasláno Fondu Kč 2 595,--.
V květnu se školáci stali adoptivními rodiči
želvy

palawánské

a

mangusty

trpasličí

z pražské zoo.
V úterý 6. května se školkové děti vypravily
do divadla ve Vamberku na loutkový muzikál
Matěje Kopeckého. Téhož odpoledne uspořádaly vystoupení pro jejich maminky a babičky,
které měly svátek - Svátek matek.
Program si připravili i školní žáci.
Pro

maminky

a

babičky

si

děti

připravily pásmo básniček a písniček,
divadelní představení, hru na housle,
varhany, kytaru a flétny, i malý dárek kytičku z pedigu.
Ve středu 7. května proběhlo fotografování dětí a žáků školy a jednotlivých tříd.
Ve čtvrtek 8. května se konal zájezd pro rodiče a děti na Mělnicko a Kokořínsko.
V pondělí 12. května se žáci lhotecké školy zúčastnili Oblastní soutěže Hlídek mladých
zdravotníků v Rychnově nad Kněžnou. Žáci II. stupně se umístili na třetím místě a mladší
žáci se umístili na místě šestém.
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V pondělí 12. května se žáci 8. a 9. ročníku vydali na poznávací exkurzi do Prahy prohlédli si Poslaneckou sněmovnu, Valdštejnskou zahradu a ZOO.
V pátek 13. května se v Kostelci nad Orlicí
konalo okresní kolo v softbalu, lhotecké
družstvo se umístilo na třetím místě.
Ve čtvrtek 15. května vyrazila čtyřčlenná
družstva žáků na soutěž Mladých cyklistů.
Lhotecká družstva obsadila 6. a 12. místo.
V úterý 20. května se vypravily školkové děti,
některé i s rodiči, na výlet do Zoologické
zahrady ve Dvoře Králové.
Ve středu 21. května se lhoťáci zúčastnili tradičního fotbalového turnaje v Sopotnici, který
vyhráli.
Žáci 1. a 2. stupně ZŠ se zapojili do výtvarné soutěže „Kreslená pohlednice k českému
předsednictví Evropské unie 2009“.
V pondělí 2. června se školkové děti a žáci z prvního stupně vypravili na zámek
v Potštejně, kde zhlédli dvě divadelní představení a poté si prohlédli zámek.
Pro žáky druhého stupně bylo na druhý červen
připraveno netradiční sportovní odpoledne.
V úterý 3. června proběhl zápis do mateřské školy.
Do školky se přišlo zapsat pět dětí: Veronika Flegelová,
Jaroslav Adamec, Pavel Hejzlar, Ondřej Hlávka a Jakub
Peňáz.

Ve čtvrtek 5. června se žáci
1. - 5. ročníku vypravili na výlet do zámku v Moravské
Třebové.
Ve čtvrtek 12. června přijelo
do školky divadlo Pampeliška
s pohádkou „Popelka“.
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Ve dnech 16. a 17. června se konala pro žáky 9. ročníku malá maturita. Deváťáci
„maturovali“ z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a testu z všeobecných
předmětů. Všichni nakonec maturitu úspěšně absolvovali.
Ve čtvrtek 19. června proběhl Indiánský den spojený s přenocováním ve školce. Děti
se hned po příchodu do školky proměnily v indiány a celý den si užívaly v indiánském
duchu, opekly si vuřty, zajezdily na koni a nakonec přenocovaly ve školce.
V úterý 17. června byla lhotecká škola pořadateli olympiády malotřídních škol. Sešlo
se 48 dětí ve věku od 7 do 11 let ze šesti škol: Bohousová, Potštejn, Roveň, Rybná
nad Zdobnicí a Záměl. Po slavnostním zahájení byly vyvěšeny vlajky všech zúčastněných
škol i vlajka olympijská. Děti soutěžily v těchto disciplínách: šplh, sprint, skok do dálky,
hod do dálky, hod na cíl a přeskok švihadla. Lhotecké děti získaly celkem 11 medailí
(3 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové).
Druhý stupeň se ve dnech 18. a 19. června vydal na dvoudenní školní výlet do Tábora.
Žáci si prohlédli husitské muzeum, město a jeho podzemí a Chýnovskou jeskyni.
V úterý 24. června se konal Fotbalový turnaj v Libchavách, lhoťáci obsadili čtvrté
a zároveň poslední místo.
Ve čtvrtek 26. června se konal sportovní den. Kromě fotbalového klání „Lhoty x Borovnice“ (výsledek 5:4) se hrála i přehazovaná.
Ve čtvrtek 26. června proběhlo slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky a slavnostní
vyřazení žáků 9. ročníku. V přítomnosti rodičů a pánů starostů - Růžičky a Urbance
(Borovnice) školkové děti zatancovaly a zarecitovaly a deváťáci zavzpomínali na uplynulá
školní léta. Kateřina Horváthová, Daniela Peňázová, Vendula Vytlačilová, Jiří Dvořák,
Michal Horáček a Oldřich Zářecký byli pasováni na prvňáčky a deváťáci byli pasováni
na absolventy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna.
Nový školní rok byl zahájen v pondělí 1. září 2008. Ve školce byly stále stejné paní
učitelky: Ludmila Štěpánková z Vrbice a Iveta Absolonová (dříve Pinkasová) z Koldína.
Ve školce přibyly nové děti: Pavel Hejzlar (Borovnice), Veronika Flegelová, Jaroslav
Adamec a Ondřej Hlávka (všichni ze Lhot). Na začátku září 2008 navštěvovalo mateřskou
školku 21 dětí.
Ve školním roce 2008-2009 navštěvovalo školu 71 žáků (1. - 2. třída - 16 žáků, 3. - 5. třída
- 21 žáků, 6. třída - 10 žáků, 7. třída - 7 žáků, 8. třída - 10 žáků a 9. třída - 7 žáků).
Do první třídy nastoupilo jedenáct nových žáčků: Erika Hájková (Sudslava), Kateřina Horváthová (Lhoty), Daniela Peňázová (Polom), Dana Šohajová (Chleny), Markéta Štěpánová
(Chleny), Vendula Vytlačilová (Rájec), Jiří Dvořák (Lhoty), Michal Horáček (Lhoty), Jan
Kotera (Přestavlky), Lukáš Šeda (Přestavlky) a Oldřich Zářecký (Lhoty). I do dalších
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ročníků přibyli noví žáci: 4. ročník - Helena Štěpánová (Chleny), 6. ročník - Martin Kroul
(Přestavlky) a Martin Žid (Chleny), 7. ročník - Josef Štěpán (Chleny). Ve Chlenech zavřeli
k 30. červnu 2008 Základní školu, a proto některé děti přestoupily do Lhot.
V novém školním roce došlo ke změnám i ve složení pedagogického sboru. Na prvním
stupni i nadále vyučovala paní učitelka Marie Šaldová ze Lhot (1. a 2. ročník) a paní
učitelka Jiřina Fialová z Potštejna (3., 4. a 5. ročník). Anglický jazyk učila paní učitelka
Jana Florianová z Doudleb nad Orlicí. Přírodopis, zeměpis a chemii na druhém stupni učila
paní učitelka Markéta Bubnová ze Sudslavy, matematiku, fyziku a informatiku pan učitel
Jan Havel ze Lhot, anglický jazyk paní učitelka Jana Sedláčková z Potštejna a pan učitel
Jiří Pekárek z Doudleb nad Orlicí vyučoval český jazyk a dějepis. Paní učitelka Kristýna
Fajfrová z Vrbice, která vyučovala na škole do konce června odešla na mateřskou
dovolenou. Novými učiteli na škole byli tedy Jana Sedláčková a Jiří Pekárek.
Novou osobou ve škole byla i paní vychovatelka Lucie Lukešová z Rychnova
nad Kněžnou, která vedla školní družinu. Do konce června vykonávala funkci
vychovatelky Iveta Absolonová, která je zároveň učitelkou v mateřské škole. Provoz školní
družiny byl od 11.00 hod. do 15.00 hod.. Děti, kterým odjížděl autobus po patnácté hodině,
přecházely do mateřské školy, kde pobývaly do odchodu na autobus.
O pořádek a čistotu pečovala ve škole i ve školce paní školnice Karla Stará ze Lhot a paní
uklízečka Věra Vavrušková ze Lhot. Ve školní kuchyni pracovala paní vedoucí Ilona
Fridrichová z Potštejna a paní kuchařka Hana Bubnová z Polomi. Výchovným poradcem
školy byla paní ředitelka Dagmar Bachmanová z Potštejna. Protidrogovým koordinátorem
a preventistou byl pan učitel Jiří Pekárek.
Ve školním roce 2008-2009 bylo opět prodáváno Školní mléko (neochucené i ochucené banán, čokoláda, vanilka, jahoda a smetanový čokoládový krém) a ovocné pitíčko
s různými příchutěmi.
V září zahájily svojí činnost tyto kroužky: stolní tenis, sportovní, myslivecký, náboženský.
V pátek 19. září vyrazili žáci všech ročníků spolu
s dětmi z MŠ na exkurzi do Rychnova nad Kněžnou
podívat se na práci profesionálních hasičů. Všichni
si mohli prohlédnout různou hasičskou techniku,
vyzkoušet si, jak je těžký kyslíkový přístroj, posadit
se do hasičského auta, … .
V pátek 26. září se konal III. Ročník atletického
čtyřboje v Libchavách. Lhoťáci obsadili dvě třetí
místa - v kategorii mladší chlapci a starší děvčata.
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Na konci září se již tradičně žáci
8. a 9. ročníku vydali na samosběr

brambor

do

školní

jídelny.
Ve středu 1. října podnikly školkové děti a žáci 1. - 3. ročníku
výlet do Vamberka na muzikálový příběh dvou králíků „Bob a Bobek aneb králíci
z klobouku“.
Na začátku října navštívila 6. a 7. třída
v rámci exkurze podnik na výrobu
autobusů SOR Libchavy, pštrosí farmu
pana Lukeše a sběrnu a úložiště odpadů
(skládku komunálního odpadu).
V pátek 3. října se školkové děti
společně se školáky zapojily do projektu
„Podzim“ a vyrobily si překrásnou podzimní zahrádku u altánku na školní
zahradě. Přírodní materiál - dýně,
listy, semínka, žaludy, kaštany a
šípky a jiné, se proměnil v kouzelná strašidla, řetězy, listové obrázky
a dráčky, které zdobily zahradu.
V úterý 14. října se žáci z osmé
a deváté třídy zúčastnili v Častolovicích prvního ročníku okresního
kola v nohejbale. Lhotecký tým
si odvezl krásné stříbrné medaile za druhé místo.
Ve středu 22. října proběhl sběr papíru - celkem bylo odevzdáno 3 923 kg papíru.
Na prvním místě se umístila 3. - 5. třída s 1 523 kg odevzdaného papíru (průměr na žáka
72,52 kg).
V poslední říjnový den v pátek 31. října zavítalo do školy Divadlo Sluníčko ze Štemberka
se třemi kouzelnými pohádkami („O řepě“, „Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát“
a „Kůzlátka a vlk“).
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Na začátku listopadu

se

konala

drakiáda - děti si
donesly

draky

a

jiné létající výtvory
a na

kopci

Lhotami

nad

pořádaly

jejich přehlídku.
Ve středu 5. listopadu děti zhlédly výchovný koncert „Já nic, já muzikant“.
Ve čtvrtek 13. listopadu se ve škole konala pěvecká soutěž, které se zúčastnilo 31 žáků.
V kategorii 1. - 5. ročník dle odborné poroty zvítězila Kateřina Sýkorová ze 2. třídy
a dle divácké poroty Monika Hyláková ze 3. třídy. V kategorii 6. - 9. ročník se vítězem
dle odborné i divácké poroty stal Martin Černý z 8. ročníku.
V listopadu se ve Voděradech konalo okresní kolo
stolního
děvčat

tenisu.
(Tereza

Družstvo
Kozáková

a Veronika Krejčíková) obsadilo krásné třetí místo.
V pátek 14. listopadu do školy

přijeli

zástupci

ČČK

z Rychnova nad Kněžnou, kteří názorně předvedli situace, kdy se člověk může ocitnout
v bezprostředním ohrožení na životě. Všichni od nejmenších až po nejstarší si mohli
vyzkoušet oživování při zástavě dechu a krevního oběhu, zastavení velkého krvácení,
stabilizovanou polohu, obvazování, ale také, jak pomoci člověku, který je v důsledku
dopravní nehody v šoku.
Ve čtvrtek 20. listopadu se konal Den otevřených dveří.
V pondělí 24. listopadu se žáci 5. - 9.
ročníku pobavili i poučili u cestopisného
dokumentu o Brazílii (další dokumentární
film ze série Planeta Země 3000 proběhlo v celé republice).
Ve středu 26. listopadu soupeřil lhotecký
tým
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v halové

kopané

na

turnaji

v Rokytnici

v Orlických

horách, kde se umístil
na sedmém místě z deseti
družstev.
V pátek 5. prosince dorazili do školy i školky
Mikuláš, anděl a čerti.
Jednalo se o žáky osmého
ročníku, kteří po projdutí
všech

tříd

ve

škole,

vyrazili na Obecní úřad,
poštu a do obchodu.
V úterý 16. prosince proběhla
ve školce besídka. Děti předvedly

divadlo

„Jak

pejsek

s kočičkou vařili dort“. I školní
žáci si přichystali pro rodiče
tradiční

směsici

básniček,

tanečků, pohádek a hudebních
melodií.

V pátek

19.

prosince

školkové

děti

vyrazily na výlov ryb k Pavlu Zářeckému.
Od soboty 20. prosince měli všichni
vánoční prázdniny.
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Domeček na hřišti
V roce 2007 bylo vybudováno
MŠ a ZŠ Lhoty u Potštejna
ze sponzorských darů dětské
hřiště vedle hřiště fotbalového.
Firma Lesy České republiky
darovala finanční dar ve výši
Kč 60 000,-- na vybudování
dřevěného domečku. Domeček
v roce 2008 vytvořil pan Miroslav Dusílek z Borovnice a na podzim byl domeček
„postaven“ vedle dětského hřiště u školy. Domeček slouží ke hrám všem dětem.
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Homol
V neděli 29. června 2008 vystoupila v 15.00 hod.
v kostele na Homoli skupina Gema ze Sopotnice.
Hodinový koncert si přišly poslechnout desítky občanů
a kostel zcela zaplnily. Skupina přítomným zahrála
a zapívala nejen hudbu vážnou, ale i moderní jako
například skladby švédské skupiny Abba.
V neděli 12. října se od 15.30 hod. konal v kostele na Homoli Varhanní koncert Jany
Havlíčkové. Na programu byla tato díla: F. X. Brixi: Pastorela a fuga; J. S. Bach: Toccata
d moll; L. Boellmann: Modlitba; Anonym 18. st.: Preludium; Fuga; Chorál Svatý Václave.
Mše na Homoli v roce 2008 začínaly pravidelně ve 14.30 hod. a konaly se v těchto
termínech: 13. a 27. ledna, 24. března, 27. dubna, 11. a 25. května, 8. a 22. června,
13. a 27. července, 14. a 24. srpna, 28. září, 12. a 26. října, 9. a 23. listopadu. Na pouťovou
neděli 13. dubna se konaly mše tři (od 8.00 hod., 10.00 hod. a 14.00 hod.). Zároveň
zde začal 2. ročník setkání harmonikářů, kteří zahráli při mši svaté od 14.00 hod.. V neděli
14. září při příležitosti Švestkové pouti se konaly opět tři mše (od 8.00 hod., 10.00 hod.
a 14.00 hod.).
V říjnu 2008 došlo k rekonstrukci věže kostela na Homoli. Farář Jiří Mára na tuto opravu
získal dotaci z fondů kulturního dědictví. Částečně však přispěla i obec Lhoty u Potštejna
spolu s obcí Borovnice. Na věži došlo k výměně nejvíce poškozených částí a prvků.
Stávající trámy byly zcela zlikvidovány červotoči a jen zázrakem ještě věž udržely.

Pohlednice z roku 1915
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Na podzim roku 2008 byla opravena část obvodové zdi na homolském hřbitově.

- 94 -

Seznam zkratek:
a. s. - akciová společnost
č. p. - číslo popisné
ČČK - Český červený kříž
DSO - Dobrovolný svazek obcí
j. n. - jinde nezařazené
Kč - Koruna česká
MS Podháj - Myslivecké sdružení Podháj
odpa - oddíl, paragraf rozpočtové skladby (v účetnictví)
OÚ - Obecní úřad
pol. - položka rozpočtové skladby (v účetnictví)
RD - rodinné domky
SDH - Sdružení dobrovolných hasičů
SPOZ - Sbor pro občanské záležitosti
s. r. o. - společnost s ručením omezeným
SRPD - Sdružení rodičů a přátel dětí
USA - Spojené státy americké
VPS SR - všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
TTC - Table tenis club
ZOO - Zoologická zahrada
ZŠ a MŠ - Základní škola a Mateřská škola
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Seznam použitých zdrojů:
www.borovnice.info/Brodik/brodik.htm
http://www.mapy.cz
http://oredo.cz
http://www.info.mfcr.cz
http://www.velovitsport.cz
http://www.zslhoty.estranky.cz
Lhotecké školní listy z roku 2008.
Fotografie v části ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna - autor Jan Havel.
Podklady z Obecního úřadu - účetní výkazy, inventurní seznamy, zápisy z veřejného
zasedání obecního zastupitelstva a podobně.
Vlastní fotografie.

Děkuji všem, kteří mi při psaní této kroniky velmi pomohli.
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DVD
Na tomto DVD je kronika v elektronické podobě, fotografie a některé zdroje v elektronické
podobě.
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